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Duurzaamheid en festivals 
 Wat doen we met de drinkbekers? 

 
Verkenning van in Nederland beschikbare circulaire oplossingen voor het gebruik 

van plastic drinkbekers op festivals en evenementen. 
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Colofon: 
 
Dit document is opgesteld in opdracht van 360 Circular (Tilburg) in nauwe samenwerking met Stichting Green Stages.  
Voor de realisatie is middels een subsidie financieel bijgedragen door Midpoint Brabant. 

Disclaimer 1: De foto’s in dit document zijn afkomstig van openbare bronnen, waar bekend is de bron vermeld. Voor zover 
bekend zitten er geen rechten op de gebruikte foto’s. De getoonde foto’s zijn gekozen om hun illustratieve waarde en vanwege 
hun relevantie in relatie tot het onderwerp. Publicatie impliceert geen waarde oordeel over het getoond of opdrachtgeverschap 
tussen de auteurs en weergegeven festival. Mochten er zich in het document foto’s bevinden in strijd met het auteursrecht of 
om bent u van mening dat publicatie om een andere reden ongewenst is, laat het ons dan weten dan zal de foto verwijderd 
worden. 

Disclaimer 2: De teksten in dit document zijn samengesteld op basis van de eigen ervaringen van de auteurs, teksten uit 
emailwisselingen, verslaglegging van telefonisch overleg en uit openbare bronnen (websites, rapporten, verslagen en 
rapportages). De meeste teksten zijn herschreven, soms zijn teksten letterlijk overgenomen. Geraadpleegde bronnen worden in 
een apart hoofdstuk vermeld. Mochten er zich in dit document teksten bevinden in strijd met het auteursrecht of bent u van 
mening dat publicatie om een andere reden ongewenst is, laat het ons dan weten dan zullen wij, indien noodzakelijk, in overleg 
een aanpassing doen. 

KADERS 
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1. Inleiding 
 
Het gebruik van single-use-plastic drinkbekers op festivals en 
evenementen in Nederland staat onder druk. Dat een beker wordt 
leeggedronken, op de grond gegooid, opgeveegd en vervolgens 
afgevoerd als restafval is, in een maatschappij die toe beweegt naar 
meer duurzaamheid en circulariteit, niet meer uit te leggen. 
 
Naast een gedrags- en mentaliteitsverandering bij de bezoekers vraagt 
de beoogde verandering om een concrete organisatorische omslag in 
de volledige afvalketen. Zowel festivalorganisatoren als 
afvalverwerkers en overheden spelen een rol in dit proces en zullen 
mee moeten bewegen. 
 
Veel organisatoren zien op dit moment ‘door de bomen het bos niet 
meer’. Mijn gemeente vraagt dit, mijn collega doet zo en mijn 
leverancier adviseert zus. Wanneer doe ik het goed? 
 
In dit document: 

• verkennen we het huidige aanbod aan materialen,  
• onderzoeken we welke direct toepasbare oplossingen anno 2020 reeds beschikbaar zijn voor 

festivalorganisatoren en gemeenten,  
• inventariseren we de stand van zaken bij een aantal relevante stakeholders,  
• trekken we conclusies en formuleren we een advies waarmee organisatoren direct aan de slag 

kunnen.  
 

Een streven naar circulariteit in de keten staat als doel centraal in dit document. 
 

Dit document is mede tot stand gekomen op basis van de vraagstelling van de gemeente Tilburg 
rondom de omgang met plastic bekers op de Tilburgse Kermis. De gemeente wil meer duidelijkheid over 
de te volgen route bij het verduurzamen van de Tilburgse Kermis.  
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2. Verantwoording 
 

Nederland is wereldwijd koploper als het gaat om het organiseren van (corporate) evenementen en 
(culturele) festivals. De festivalsector schoot in 2018 voor het eerst door de grens van 1.000 festivals. In 
totaal trokken in 2018 meer dan 1000 festivals 26,5 miljoen bezoeken (Festivalmonitor 2019 – 
Respons). Door deze evenementen en festivals worden ook grote hoeveelheden afval geproduceerd, veelal 
restafval dat in de verbrandingsoven verdwijnt.  
 
In de praktijk van de festival- en 
evenementen wereld is het de 
afgelopen jaren gemeengoed 
geweest om drank te verkopen 
in plastic bekers voor eenmalig 
gebruik (single-use-cups). Dit 
heeft geleid tot het gebruik van 
miljoenen plasticbekers die 
geproduceerd zijn met olie als 
belangrijkste grondstof, 
vervoerd zijn naar de festival 
locatie, na gebruik op de grond 
zijn gegooid en vervolgens zijn 
opgeraapt om afgevoerd te 
worden naar een 
verbrandingsfaciliteit. Dit moet 
en kan anno 2020 anders!  
 
Maatschappelijk en politiek 
groeit het besef dat de plastic-
soep een wereldwijd probleem 
geworden is. Per jaar komt 
meer dan 8 miljoen ton plastic 
afval in zee terecht. Dat kost 
veel vissen, vogels, 
zeeschildpadden, zeehonden, 
walvissen en dolfijnen het 
leven. Het plastic dat in de 
zeeën terechtkomt, verteert 
namelijk niet. Door al die kleine 
deeltjes microplastic in het 
water veranderen de oceanen 
in een plastic soep.  
 
Vanuit de behoefte om de 
groei van de plastic-soep te 
stoppen en slimmer en 
bewuster om te gaan met 
grondstoffen, groeit de aandacht 
voor circulariteit in Nederland. Dit krijgt de komende jaren ook zijn weerslag in Europese en landelijke wet- 
en regelgeving die regelrecht ingrijpt in het gebruik van single-use-plastic. 
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3. Overtuiging 
 
 We schrijven dit document vanuit de overtuiging dat: 
 
• Verandering nodig is in ons denken én doen om de welvaart van vandaag veilig te stellen voor de 

komende generaties. Eén van de belangrijke veranderingen is de overgang van een lineaire naar een 
circulaire economie. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds 
opnieuw gebruikt. De Nederlandse overheid beschrijft in haar Rijks brede programma Circulaire 
Economie wat nodig is voor een circulair Nederland in 2050. 

 
• Dat uitdagingen en problemen die we constateren geprioriteerd dienen te worden als het gaat om het 

zoeken, ontwikkelen en implementeren van oplossingen. In relatie tot het gebruik van plastic op 
festivals en evenementen zien wij de grootste uitdaging binnen het single-use-plastic beker vraagstuk: 

 
o de (mogelijke) bijdrage aan de plastic soep, 
o het creëren van zwerfafval, 
o de vernietiging van (herbruikbare) grondstoffen. 

 
Urgenter nog dan het gebruik van olie in de productie van plasticbekers in relatie tot de bijbehorende 
CO2 productie en de uitkomst van de daarbij behorende Life Cycle Analyse (LCA). Dit zien we binnen 
de context van dit document als secundaire uitdaging.  
 
Gerelateerd aan de maatschappelijke ambitie om circulair te worden, in onze ogen een geoorloofde 
prioritering. 
 

• Verandering in de meeste gevallen gedoseerd gebracht dient te worden om alle partijen (stakeholders) 
de gelegenheid te geven om aan te haken. We realiseren ons dat een geleidelijke invoering van 
duurzame initiatieven soms botst met een gevoel van urgentie t.a.v. de problematiek. Dit vraagt van 
betrokkenen begrip voor elkaars standpunten en belangen, met behoud van zicht op de noodzaak van 
een gedragsverandering ten aanzien van ons gebruik van plastic. 
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4. Vraagstelling 
 
Dit document is een verkenning van de mogelijkheden om duurzamer (slimmer en bewuster) om te gaan 
met single-use-plastic bekers en/of hardcups op festivals en evenementen. We verkennen de anno 2020 
best beschikbare producten en in de praktijk uitgevoerde methodieken rondom inzameling en recycling.  
 
Doel van het document is om uit de overvloed aan initiatieven, innovaties, technische informatie en (on) 
mogelijkheden in de sector en in de afvalketen een min of meer universeel uitgangspunt te formuleren dat 
direct uitvoerbaar en breed toepasbaar is. Op basis van de specifieke eigenschappen van een evenement 
kan op basis van het advies een maatwerkoplossing uitgewerkt worden. 
 
We putten uit de ervaringen van de auteurs, professionele marktpartijen, diverse on- en offline bronnen 
en gesprekken met organisatoren en beleidsmakers. 
 
We verwachten met dit document aan zowel festival- en evenementenorganisatoren, voedsel- en 
drankproducenten, als aan gemeenten een handvat te bieden om concrete stappen te maken in het 
verduurzamen van het gebruik van drinkbekers in de evenementensector. 
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DE FEITEN 
 

5. Plastic: Afval of grondstof? 
 

Veranderingen realiseren vraagt om kennis en inzicht in de materie. In relatie tot het onderwerp van dit 
document is kennis van minimaal de Ladder van Lansink, de theorie van een circulaire economie, en de 
verschillende soorten plastic van belang: 

• De Ladder van Lansink is een standaard op het 
gebied van afvalbeheer. Internationaal wordt het 
algemene principe achter de Ladder van Lansink 
vaak aangeduid met de term "afvalhiërarchie". 

Afvalbeleid dient prioriteit te geven aan de 
milieuvriendelijkste verwerkingswijzen. Deze staan 
bovenaan de 'ladder'. De ladder onderscheidt drie 
categorieën van omgaan met afval. Preventie en 
hergebruik hebben de hoogste prioriteit. 
Vervolgens recycling en hoogwaardige 
energiewinning. De minste voorkeur heeft het 
verbranden of storten van afval. 

 

• Een kringloopeconomie of circulaire 
economie is een economisch en 
industrieel systeem waarin geen 
eindige grondstofvoorraden worden 
uitgeput en waarin reststoffen 
volledig opnieuw worden ingezet in 
het systeem. 

Het tegenovergestelde van de 
kringloopeconomie is de lineaire 
economie, waarbij eindige 
grondstofvoorraden worden uitgeput 
en, na gebruik, als onbruikbaar afval in 
het milieu terechtkomen. De transitie 
naar een circulaire economie vraagt 
om een nieuwe blik op o.a. afval. We 
moeten bewegen van het produceren 
van afval, naar het behouden van 
grondstoffen.  
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6. Soorten plastic 
 
Als we spreken over plastic doen we dit vaak op een manier waardoor het lijkt alsof er maar één soort 
plastic bestaat. De realiteit is dat we voor verschillende doeleinden, verschillende soorten plastics 
gebruiken, met verschillende eigenschappen en kwaliteiten.  

In de onderstaande tabel zijn de voor festivals en evenementen meest relevante soorten plastic 
opgenomen. Per soort plastic treft u relevante informatie en hebben we een aantal eigenschappen van het 
type plastic beschreven. Waarbij GROEN staat voor JA/PRIMA, ORANJE voor BEPERKT en ROOD voor 
NEE/SLECHT.  
 
Meer informatie over de beschikbare soorten plastic en hun eigenschappen treft u in bijlage 2. In bijlage 3 
een infographic met informatie over de relatie tussen recycling en ontwerpvoorwaarden. 
 
De benaming SOFTCUP is direct gerelateerd aan het dunne materiaal, de breekbaarheid en het éénmalige 
gebruik van de beker, een HARDCUP is dikker, in de kern onbreekbaar en is meermaals inzetbaar. 

 

 

Begrip van de eigenschappen van de verschillende soorten plastic is nodig om uiteindelijk te kunnen 
bepalen welke materialen in de huidige markt het best toegepast kunnen worden.  

• Grondstof: Aardolie is een eindige grondstof en plastic gemaakt van aardolie is niet biologisch 
afbreekbaar. Het is wel goed recyclebaar. Plastic op basis van natuurlijke grondstoffen (bijv. 
aardappelen en rietsuiker) kent het probleem van de eindigheid niet en is meestal biologisch 
afbreekbaar (zij het onder industriële omstandigheden). Het gebruik van deze grondstoffen leidt 
momenteel tot een discussie over de invloed die de productie heeft ten koste van de 
voedselproductie. 

• Recyclebaar: De mate van recyclebaarheid van een materiaal is van groot belang indien we de 
kringloop willen sluiten. Voor alle beschreven materialen geldt dat zij, mits als schone monostroom 
(bij voorkeur) zonder opdruk, worden aangeboden goed recyclebaar zijn. Maatschappelijk zien we 
grote verschillen in technische mogelijkheden én in vraag en aanbod per materiaal soort. 

• Vraag naar grondstof: Een gesloten kringloop vraagt om goed op elkaar aansluitende partners in de 
keten. Indien we materiaal verwerken tot granulaat is het van belang dat er ook marktpartijen zijn 
die bereid zijn om het product te gaan gebruiken. De vraag uit de markt is momenteel nog niet voor 
alle granulaat gelijk. 

Softcups 
(SUP) Afkorting Materiaal Code Grondstof Recyclebaar 

Composteer-
baar Vergisting Wasbaar 

Verwerkings- 
mogelijkheden 

1. Pet Polyethyleentereftalaat 1 Olie JA NEE NEE NEE JA 

2. rPet gerecycled PET 1 Olie JA NEE NEE NEE JA 

3. PP Polypropeen 5 Olie JA NEE NEE NEE JA 

4. PLA Polylactide 7 Biobased JA Industriële 
omstandigheden 

NEE Beperkt 

Hardcups 
(hergebruik) 

Afkorting Materiaal  
 

          

1. PET Polyethyleentereftalaat 1 Olie JA NEE NEE JA JA 

2. rPet gerecycled PET 1 Olie JA NEE NEE JA JA 

3. PP Polypropeen 5 Olie JA NEE NEE JA JA 

4. Tritan Copolyester 7 Olie JA NEE NEE JA++ Beperkt 

5. PC Polycarbonaat 7 Olie JA NEE NEE JA Beperkt 
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• Composteerbaar: Het composteren van plastic is ook een vorm van een gesloten kringloop. De wijze 
waarop we momenteel in Nederland composteren, maakt dat dit voor composteerbare plastic 
bekers geen oplossing biedt. De materialen hebben andere omstandigheden nodig (tijd, 
temperatuur, vochtigheid) om te composteren dan de huidige processen die afvalverwerkende 
bedrijven aanhouden. Ook onder ideale omstandigheden voegen plastic bekers weinig waarde toe 
aan het product compost. 

• Vergisting: Bij vergisting komt gas vrij, dit wordt gezien als een duurzame energiebron. Het vraagt 
veel energie om de voor vergisting noodzakelijke omstandigheden in stand te houden. Het 
vergisten van bioplastic wordt nog niet veel toegepast in Nederland.  

• Wasbaar: Het goed hygiënisch kunnen reinigen van bekers (al dan niet op locatie) is voorwaarde 
om de beker vaker dan in te kunnen zetten. Hiervoor is het nodig dat de bekers vocht en hogere 
temperaturen goed verdragen. 
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7. Literatuurstudie 
 
Rondom het specifieke thema’s duurzaamheid in relatie tot festivals en plastic drinkbekers is weinig 
onafhankelijk onderzoek gedaan of gepubliceerd. Uitzondering hierop is de OVAM in België, al in 2017 heeft 
de OVAM een samenvattende literatuurstudie gedaan.  
 
De OVAM is een overheidsdienst die in Vlaanderen verantwoordelijk is voor afvalinzameling en verwerking. 
Met als doel de verhoudingen in milieu-impact te berekenen voor drink- en eetgereisystemen van 
evenementen, heeft de OVAM op basis van een literatuuronderzoek een meta-analyse uitgevoerd van 
vergelijkende levenscyclusanalyses (LCA-studies). In 2017 publiceerde zij het rapport met de titel: Drink- en 
eetgerei op evenementen. In april 2020 publiceerde zij een update van het rapport. 
 
Het eerste rapport van OVAM (2017) is een samenvattende literatuurstudie waarin 16 LCA-studies van 
vaatwerksystemen in een meta-analyse zijn onderzocht. Het recent gepubliceerde deel 2 is een update van 
de eerdere studie, binnen deze studie zijn 9 nieuwe, actuele en relevante studies toegevoegd. 
 
We halen 3 onderdelen uit het onderzoek naar voren: 
 

a. Kantelpunten 
b. Milieuscores van de verschillende materialen 
c. Parameters van invloed op de milieu impact van een beker 

 
a. Kantelpunten 

Kantelpunten geven aan hoeveel een herbruikbare beker minstens hergebruikt moet worden om een lagere 
milieu-impact te hebben dan een wegwerpbeker. Onderstaande tabel geeft een aantal kantelpunten voor 
herbruikbare PP- en PC-bekers weer volgens verschillende vergelijkende LCA-studies. 
 

 
 

De tabel laat o.a. zien dat: 
• Indien PP herbruikbare bekers worden ingezet, deze al na 5 tot 10 maal hergebruik een 

kleinere milieu impact hebben dan PLA wegwerpbekers zonder recycling; 
• Indien PP herbruikbare bekers worden ingezet, deze al na 5 maal hergebruik een kleinere 

milieu impact hebben dan PET wegwerpbekers zonder recycling. 
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b. Milieuscores 
 

De onderstaande tabel toont de milieuscores van de verschillende onderzochte materialen. Uit het 
onderzoek komt naar voren dat hergebruik en recyclage-opties een betere milieuscore hebben dan 
afvalverbranding. De milieu-impactwaarden voor gerecycleerde materialen (rPET, gerecycleerd karton, 
gerecycleerd glas) zijn lager dan de impactwaarden voor nieuwe materialen. Het verschil in milieu-impact 
tussen gerecycleerde en nieuwe plastic bedraagt ongeveer 50%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*niet beschikbaar op de BE markt 
**verwerkingsoptie niet mogelijk in BE 
*** voor PLA geldt dat recycling in NL niet beschikbaar is 

 
c. Parameters van invloed op de milieu impact van een beker 

 
De bijgevoegde tabel toont de verschillende parameters die van invloed zijn op de milieu impact van een 
beker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De tabel laat zien dat: 
• Het hergebruiken van hardcup PP bekers een oplossing is met een lage milieu impact (A); 
• Het gebruik van rPET en PLA cups de laagste milieu impact heeft indien ingenomen voor 

recycling. 

*** 
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De tabel laat zien dat: 
• Het onderdeel transport maar een kleine invloed heeft op het gekozen materiaal. Bij herbruikbare 

bekers zijn het gewicht, het aantal malen gebruik en het gekozen materiaal van grote invloed 
(verwijzend naar de eerste tabel is PP hier de beste keuze). 

• Bij softcups ook het gewicht en de materiaalkeuze een grote factor zijn en dat door te kiezen voor 
een gerecycled materiaal (rPET) als grondstof de milieu impact sterk beïnvloed wordt. 

 
 

Conclusie 
• Plastic bekers zijn alleen een probleem als we ze lineair inzetten, zoals nu gebeurt in >95% van de 

gevallen. Storten en verbranden zijn de minst gewenste oplossingen. 
• Een circulaire oplossing (gesloten kringloop) kan op basis van de product eigenschappen zowel 

met softcups als hardcups gerealiseerd worden. 
• Vergisten en composteren is een weinig toegepaste techniek in Nederland in relatie tot het 

circulair maken van de PLA kringloop. 
•  De doorlooptijd in de (industriële) composteer-installaties in Nederland is niet lang genoeg om 

composteerbare plastics (waaronder PLA cups) binnen die tijd goed af te breken. 
• Softcups zijn lichter en bevatten minder grondstof, waardoor ze minder CO uitstoten in de 

productie en bij vervoer. 
• Het inzetten van een statiegeldsysteem draagt ook positief bij aan de beleving van de bezoeker. 

Het terrein blijft aantoonbaar schoon (vrij van plasticbekers). 
• Wasbare bekers hebben als voordeel dat ze bij meervoudig gebruik een betere productie/gebruik 

ratio (CO2) hebben. 
• Het kantelpunt: Het aantal malen dat een herbruikbare beker minstens hergebruikt moet worden 

om een lagere milieu-impact te hebben dan een wegwerpbeker ligt (afhankelijk van het gekozen 
materiaal) tussen de 2,5 en 8 keer. 

• Gekeken naar de LCA scores zijn PP voor hardcups en PLA en rPET de verantwoorde keuzes voor 
softcups. 

• Plastic materialen met de aanduiding composteerbaar, biobased of biologisch afbreekbaar zijn 
vaak voorzien van het Kiemplantlogo. Materialen met dit logo horen echter gewoon bij het 
restafval.  
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DE MARKT 
 
Extern: Stakeholders: Wie is wie en wie doet wat? 
Als een evenementenorganisator ambities heeft rondom het verduurzamen van zijn afvalstromen dan is de 
organisatie wat betreft de mogelijkheden voor inzamelen, afvoeren en verwerken van afval afhankelijk van 
zijn partners in de keten (met uitzondering van een aantal grotere promotors die door hun omvang meer 
grip hebben op hun afvalketen).  
 
In de praktijk blijkt dat de meeste partijen in de afvalketen rondom festivals en evenementen nog in een 
verkennings- en/of ontwikkelingsfase zitten ten aanzien van circulariteit. Dit beïnvloedt direct de 
mogelijkheden van organisatoren. Per groep relevante partners/stakeholders beschrijven we de stand van 
zaken anno 2020. 
 

8. Beleidsmatige ontwikkelingen 
 
Europese Unie 
Als er een ding opvalt is dat (al dan niet gedwongen door maatschappelijke druk) ook overheden zich roeren 
op het thema duurzaamheid. Het wordt steeds helderder dat de internationaal gemaakt afspraken rondom 
CO2-reductie en de wetgeving rondom stikstof en PFAS1 direct in (gaan) grijpen in hoe wij de maatschappij 
(kunnen) inrichten. Rondom het gebruik van plastic heeft dit al geleid tot Europese wetgeving. 
 
De Europese Unie bindt de strijd aan met plasticvervuiling.  

• De Europese Raad heeft in 2019 een richtlijn aangenomen die beperkingen invoert op bepaalde 
plastic producten voor eenmalig gebruik. De lidstaten hebben niet veel vrijheid gekregen om de 
bepalingen van de richtlijn uit te voeren. De richtlijn voorziet in tal van maatregelen aangaande van 
verbannen van bepaalde producten (o.a. plastic drinkrietjes, plastic wegwerpbestek), in het 
terugdringen van het gebruik van plastic drinkbekers, concrete inzamelverplichtingen (77% in  
2025) tot etiketteringsvoorschriften. De richtlijn vereist ook dat producenten verplichtingen 
worden opgelegd om minder kunststoffen te gebruiken, vooral als om verpakking gaat. Deze 
richtlijn moet in het nationale recht opgenomen zijn per 3 juli 2021. 

• De Nederlandse overheid sloot in 2019 een nationaal Plastic Pact met een aantal partijen af (zie 
verderop). Op 6 maart 2020 sloten tientallen Europese landen en partijen het Europese Plastic Pact 
af. Met het vorig jaar gesloten Nederlandse Plastic Pact zetten we op nationale schaal al in op het 
vergroten van plasticrecycling en -hergebruik, en op het verminderen van onnodig gebruik van 
plastic. Dat gebeurt door het bevorderen van circulair design, verantwoord gebruik, 
recyclingcapaciteit en het gebruik van gerecycled materiaal. Met het Europese Plastic Pact wordt 
deze effectieve aanpak nu doorgetrokken naar het Europese niveau. 

 
Landelijke overheden 
 
België 
De Belgische overheid heeft, in aansluiting op de Europese richtlijn, regelgeving aangenomen die direct 
ingrijpen in de werkwijze op evenementen: 
 

• Vanaf 1/1/20 is het serveren van drank in recipiënten (bekers) voor eenmalig gebruik bij publieke 
evenementen verboden, tenzij de organisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 

 
1 De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. 
Voorbeelden van PFAS zijn GenX, PFOA perfluoro octanoic acid  en PFOS perfluoroctaansulfonaten . PFAS zijn in veel producten toegepast. 
Daardoor, en door emissies en incidenten, zijn deze stoffen in het milieu terechtgekomen en zitten nu onder andere in de bodem, in bagger en in 
het oppervlaktewater. 
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90% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. Vanaf 2022 
95%.  

• Vanaf 1/1/20 is het voor Vlaamse overheden en lokale besturen in hun eigen werking en op door 
hen georganiseerde evenementen verboden drank te serveren in recipiënten voor eenmalig 
gebruik. Vanaf 1/1/22 is dit verbod ook van toepassing op het aanbieden van bereide 
voedingsmiddelen in cateringmateriaal voor eenmalig gebruik.  

 
Nederland 
 
Plastic Pact 
Staatssecretaris van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft in februari 2019 met meer dan 70 
bedrijven en milieuorganisaties de deal gesloten 20 procent minder plastic te gebruiken, meer plastic 
opnieuw te gebruiken en al het nieuwe plastic voor 100 procent recyclebaar te laten zijn. Met als doel het 
beter omgaan met grondstoffen om en belasten het minder belasten van het milieu. Deze afspraken zijn 
vastgelegd in het Plastic Pact. De deelnemers aan het Plastic Pact committeren zich aan vier doelstellingen 
voor het jaar 2025: 

• Plastic producten en verpakkingen zijn gemaakt van 100 procent recyclebaar plastic. 
• In 2025 gebruiken we 20 procent minder plastic dan in 2017. 
• Minimaal 70 procent van alle eenmalige plastic producten en verpakkingen die in Nederland in de 

prullenbak belandt, wordt gerecycled zonder verlies van kwaliteit. 
• Alle eenmalig te gebruiken plastic spullen die op de markt komen, zullen moeten bestaan uit 

minimaal 35 procent plastic dat gerecycled is.  

In bijlage 4 de uitgebreide lijst van deelnemers en de tekst van het Plastic Pact. 
 
Van Veldhoven omarmde al eerder de Europese ambitie om al in 2021 een einde te maken aan plastic 
bordjes, rietjes, roer- en wattenstaafjes voor eenmalig gebruik. Dit Pact gaat echter verder: het omvat alle 
eenmalige plastic producten en verpakkingen en veel bedrijven doen mee. 
 
De afspraken binnen het Pact zijn concreet en met een beetje goede wil realistisch, maar twijfels rondom 
het Plastic Pact zijn er ook. De belangrijkste zijn: 

• Het Europese Plastic Pact stoelt op het idee van de circulaire economie. De overkoepelende 
suggestie is, dat we de plasticsoep de baas kunnen worden door beter en meer te recyclen. 
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Recycling stuit op veel technische en praktische bezwaren en er komt nog altijd veel plastic in 
het milieu terecht.  

• Het pact stoelt geheel op vrijwilligheid. Er zijn voor de ondertekenaars geen sancties 
als gestelde doelen niet gehaald worden.  

• Producenten van plastic, zoals Shell, hebben het pact niet ondertekend. Er wordt door 
hen volop geïnvesteerd in productie capaciteit van nieuw plastic. Zonder commitment van de 
plasticproducenten heeft het pact weinig zin.  

• Milieuorganisaties zijn niet geraadpleegd bij de totstandkoming van het pact.    
 
Statiegeld 
Dat vrijwillige afspraken niet altijd tot het gewenste resultaat leiden zien we terug in een vergelijkbare 
afspraak met het bedrijfsleven. Al in 2018 maakte Van Veldhoven specifieke afspraken met het verpakkend 
bedrijfsleven over plastic flesjes:  
 

• Najaar 2020 zitten er 70 tot 90 procent minder plastic flesjes in het zwerfafval en wordt 90 
procent van de kleine flessen gerecycled.  

 
 
Uit recente (2020) onderzoeksgegevens blijkt dat het aandeel plastic flesjes in zwerfafval niet is 
gedaald, waardoor staatssecretaris van Veldhoven (Milieu) geen andere optie had dan statiegeld in te 
voeren. Per 1 juli 2021 is 15 cent statiegeld op alle plastic flessen onder de 1 liter verplicht. 
 
Studies schatten in dat statiegeld leidt tot 70 tot 90 procent minder plastic flessen en blikjes in het 
zwerfafval. Dit sluit nauw aan bij de beleidsdoelstelling om de hoeveelheid plastic flesjes in het 
zwerfafval met 90% te verminderen in 3 jaar tijd. Statiegeld is het enige systeem waarvoor is ingeschat dat 
het zo’n vergaand effect echt kan realiseren. De studie geeft verder nog aan dat de recycling van plastics 
verbetert (vooral ook de kwaliteit) en dat er minder aluminium verloren gaat.  
 
Lokale overheid/gemeenten 
Welke maatregelen de Nederlandse overheid gaat inzetten om aan de Europese doelstellingen rondom 
recycling van plastic te voldoen zal eind 2020 duidelijker zijn. Ondertussen zien we dat een groot aantal 
gemeenten in Nederland nu al actief aan de slag gaan met het opstellen van beleid en het gebruik van 
single-use-plastic op festivals en evenementen. We beschrijven een aantal concrete casussen:  

• In Amsterdam is een richtlijn Duurzame evenementen aangenomen die een rol speelt in het 
vergunningen traject. Rondom het gebruik van plastic bekers is opgenomen dat een systeem met 
hardcups toegepast dient te worden. Softcups zijn ook toegestaan mits aangetoond kan worden 
dat de bekers op dusdanig wijze worden ingezameld en afgevoerd dat een circulair systeem 
gerealiseerd wordt. 

• In de gemeente Tilburg is door de raad in juli 2019 een eerste motie aangenomen:  
o De raad verzoekt het college van burgemeester en wethouders:  

§ Vanaf 2020 de eis te stellen dat bij grote evenementen (categorie C) ten minste 
voor bekers en glazen een statiegeldsysteem verplicht is; 

§ Vanaf 2020 aan de slag te gaan om te zorgen dat er in 2025 voor alle 
evenementen voor ten minste bekers en glazen een statiegeldsysteem verplicht 
is. 

o In december 2019 is een voorstel aanpak terugdringen wegwerpbekers gepresenteerd 
en aangenomen. Hierin is opgenomen dat:  
§ Afgesloten evenementen moeten vanaf 2020 gaan werken met duurzame bekers 

(hardcups met een statiegeldsysteem of glas indien die nu al gebeurt); 
§ Overige evenementen moeten vanaf 2020 biologisch afbreekbare bekers 

gebruiken of glas (als dit nu al gebeurt) of gecoate kartonnen bekers. of indien 
mogelijk ook duurzame bekers met een statiegeldsysteem. 
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• In ’s-Hertogenbosch wordt momenteel een nieuw evenementbeleid uitgewerkt waarin veel 
aandacht zal uitgaan naar het circulair maken van de afvalstromen. 

• In de gemeente Sud-West Fryslan wordt onderzocht op welke wijze het gebruik van single-use-
plastic bekers duurzamer ingericht kan worden en hoe dit bij de organisatoren onder de aandacht 
gebracht kan worden. 

• Een afspraak uit het Haarlems Klimaatakkoord is om per 2020, geen plastic wegwerpbekers meer 
op Haarlemse evenementen gebruiken. De gemeente Haarlem stimuleert organisatoren om naar 
een duurzame oplossing te kijken voor plastic wegwerp bekers. De Festivalmaatjes (zie verderop) 
zijn hier een onderdeel van, maar niet de enige optie. 

 
Wij gaan ervan uit dat deze ontwikkeling de komende periode zich zal uitbreiden en versnellen. Bijzonder 
is te zien dat de lokale politiek in een aantal geval vooruit wensen te lopen en verder wenst te gaan (striktere 
voorschriften) dan het Europese en landelijke uitgestippelde beleid.  
 
Overige stakeholders 
Brancheverenigingen VNPF en VVEM 
In Nederland zijn de VNPF en de VVEM belangrijke vertegenwoordigers van de festival- en 
evenementenbranche. De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) behartigt de collectieve 
belangen van de poppodia en -festivals van Nederland. Daarnaast streeft het naar bevordering van 
popmuziek als podiumkunst, professionalisering van de popsector en de ontwikkeling en verbreding van de 
programmering van poppodia en -festivals. De VNPF bestaat sinds 30 november 1993 (opgericht onder de 
naam Vereniging Nederlandse Poppodia - VNP en sinds mei 2006 VNPF) en heeft in december 2019 106 
leden.  
 
De Vereniging Van Evenementen Makers is in 2001 opgericht als brancheorganisatie voor professionals in 
de publieksevenementen branche. De VVEM vertegenwoordigt meer dan 200 bedrijven uit verschillende 
hoeken van de evenementenbranche.  
 
In Juni 2019 publiceerden de verenigingen gezamenlijk de Handreiking voor beleid plastic bekers op 
evenementen. Het document roept gemeenten op om (op basis van de aard en omvang een evenement) 
keuze vrijheid te behouden ten aanzien van het gebruik van plasticbekers (hardcups vs softcups) op 
evenementen. Het document geeft een duidelijk overzicht van de aan het onderwerp gerelateerde wet- en 
regelgeving, maar omdat uiteindelijk geen voorkeuren worden uitgesproken blijft de gemiddelde lezer met 
vragen achter.  
 
Tijdens haar jaarcongressen laten de brancheverenigingen zien dat ze zoekende en groeiende zijn op het 
onderwerp. Ook hebben ze de afgelopen periode meer werk gemaakt van het informeren van haar leden 
op het thema duurzaamheid, maar vooralsnog lijken de verenigingen geen koploper positie in te gaan 
nemen in het vinden van concrete oplossingen voor haar leden.  
 
Stichting Nederland Schoon 
Stichting Nederland Schoon (of NederlandSchoon) is een onafhankelijke stichting die in 1991 door het 
bedrijfsleven, de ANWB en de NVRD (Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement) is 
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opgericht. NederlandSchoon heeft ten doel zwerfafval in Nederland te voorkomen en te bestrijden. 'Samen 
een bijdrage leveren aan een schone, zwerfafvalvrije leefomgeving, daar werken wij aan. Samen met het 
bedrijfsleven, overheid, scholen, vrijwilligers en alle Nederlanders op straat’. 

 
De afgelopen jaren heeft de stichting ook producten ontwikkeld rondom afval op evenementen. Hierbij 
gingen zij zowel in gesprek met gemeenten als direct met festivalorganisatoren. Uitgangspunten in hun 
benadering voor minder afval op festivals is gebaseerd op het tegengaan van zwerfafval door te inspireren, 
gedragsbeïnvloeding bij bezoekers na te streven en maatschappelijke bewustwording. De stichting kiest 
niet voor specifieke circulaire oplossingen. Stichting Nederland Schoon heeft ook bijgedragen aan de Toolkit 
Afvalvrij Festivals van Green Events Nederland. Deze toolkit komt voort uit de Green Deal Afvalvrije 
Festivals. 
 
De stichting heeft  in de afgelopen jaren met een aantal Bevrijdingsfestivals samengewerkt. Kijk hier hoe 
dat in Roermond vorm heeft gekregen: https://youtu.be/PTvzPUDrlK0 . 
 
 

Conclusie 

Als er een ding opvalt is dat ook overheden zich roeren op het thema duurzaamheid.  

Het wordt steeds helderder dat de internationaal gemaakt afspraken rondom CO2-reductie en de 
wetgeving rondom stikstof en PFAS  direct in (gaan) grijpen in hoe wij de maatschappij (kunnen) 
inrichten. Rondom het gebruik van plastic signaleren we de volgende beleidsmatige ontwikkelingen; 

Europa 

• De Europese Raad heeft in 2019 een richtlijn aangenomen die beperkingen invoert op 
bepaalde plastic producten voor eenmalig gebruik. Deze richtlijn moet in het nationale recht 
opgenomen zijn per 3 juli 2021. 

• Op 6 maart 2020 sloten tientallen Europese landen en partijen het Europese Plastic Pact af. 
(in navolging van Nederland) 

• Met het vorig jaar gesloten Nederlandse Plastic Pact zetten we op nationale schaal al in op 
het vergroten van plasticrecycling en -hergebruik, en op het verminderen van onnodig 
gebruik van plastic. 
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• Dit Pact gaat echter verder: het omvat ALLE eenmalige plastic producten en verpakkingen en 
VEEL grote bedrijven die meedoen. 

België 

De Belgische overheid heeft, voorlopig als enige, in aansluiting op de Europese richtlijn regelgeving 
aangenomen die direct ingrijpen in de werkwijze op evenementen: 

• Vanaf 1/1/20 is het serveren van drank in bekers voor eenmalig gebruik bij publieke 
evenementen verboden, tenzij de organisator een systeem voorziet dat garandeert dat 
minstens 90% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. 
Vanaf 2022 ligt dit op 95%. 
Dit geldt ook voor Vlaamse overheden en lokale besturen in hun eigen werking en op door hen 
georganiseerde evenementen 

• Vanaf 1/1/22 is dit verbod ook van toepassing op het aanbieden van bereide voedingsmiddelen 
in cateringmateriaal voor eenmalig gebruik. 
 

Nederland 

Een eensluidende Landelijke regelgeving in Nederland ontbreekt (afgezien van afspraken op vrijwillige 
basis vanuit het Plastic Pact / Plastic Promise / de Green Deal Circulaire Festivals) 

In dit “vacuüm” is het bijzonder om te zien dat de lokale politiek in een aantal gevallen vooruit wensen 
te lopen en verder wenst te gaan (striktere voorschriften) dan het Europese en landelijke 
uitgestippelde beleid. 

We zien vooral een diffuus beeld van uiteenlopende afspraken, convenanten en/of moties; van 
hardcups PP-bekers met statiegeldsysteem/ duurzame bekers/ biologisch afbreekbare bekers en/of 
softcups van recyled PET.  

Branche verenigingen als de VNPF en de VVEM, belangrijke vertegenwoordigers van de festival- en 
evenementenbranche, publiceerde in Juni 2019 de “Handreiking voor beleid plastic bekers op 
evenementen”. Het document roept gemeenten op om keuzevrijheid te behouden ten aanzien van het 
gebruik van plasticbekers (hardcups vs softcups) op evenementen. Echter, er wordt in het document 
uiteindelijk geen duidelijke voorkeur uitgesproken. 
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9. Drankleveranciers / Sponsoren 
 
Vanuit de bierbrouwers en frisdrankleveranciers is al enige tijd een stevige strijdgaande om ‘de prominente’ 
festivals aan zich te binden. Deze contracten omvatten niet alleen het leveren van de dranken, maar zijn 
een partnerschap waarin allerlei samenwerkingen en praktische afspraken een plek krijgen, waarbij voor 
de brouwers productbeleving en zichtbaarheid centraal staan. Door deze contracten krijgen 
drankleveranciers op een aantal onderdelen van het evenement een stevige vinger in de pap, met als meest 
zichtbare gevolg dat PET-flesjes en bedrukte single-use-plastic drinkbekers tot op heden de boventoon 
voeren op de festivals. De zichtbaarheid van het drankmerk is in veel gevallen lastig te combineren met de 
vraag om de grondstof plastic her te gebruiken (plastic met inkt met het logo vervuilt het materiaal). Voor 
organisatoren is het in de praktijk vaak nog hard werken om hun ambities samen met de brouwers vorm te 
geven.  
 
Plastic Promise 
Positief is dat een aantal drankleveranciers zich via het convenant de Plastic Promise verbonden hebben 
aan concrete ambities en doelstellingen. Plastic Promise is een beweging in Nederland met pioniers uit de 
evenementenindustrie, drankfabrikanten, festivals en sportevents die zich inzet voor verantwoord plastic 
gebruik. Het streven is dat binnen drie jaar minimaal 50 procent van alle plastic wegwerpartikelen door 
herbruikbare producten is vervangen of hoogwaardig gerecycled wordt. We benoemen hieronder de 
ambities van 3 grote partijen zoals zij deze hebben geformuleerd binnen het convenant de Plastic Promise2. 

 
2 Plastic Promise is een landelijk platform waarop pioniers hun kennis en ambities delen om het gebruik van wegwerpplastic in 
evenementenindustrie te verminderen en het alsnog gebruikte plastic hoogwaardig te recyclen (https://www.plasticpromise.nl/). 
 

HEINEKEN 
Heineken heeft de ambitie om in Nederland over 
10 jaar 100% circulair te zijn met al haar 
verpakkings- en promotiematerialen. Ten 
aanzien van het gebruik van cups op 
evenementen beloven ze dat: 
 
“Our plastic promise will be that within 3 years, at 
least 50% of our (115 million) plastic cups will be 
replaced for reusable cups or recycling them in a 
high-quality way. We will use the (R)PET solution 
at festivals with over 20k visitors a day.”   
 
AB InBev 
AB InBev Nederland committeert zich binnen de Plastic Promise aan de volgende belofte in 2021:  

• Zoveel mogelijk herbruikbare bekers op festivals te gebruiken of anders 100% recyclebare 
bekers;  

• In onze brouwerijen en kantoren geen plastic bekers, bordjes en andere wegwerpplastic te 
gebruiken;  

• Zwerfafval uit te bannen, door te blijven investeren in een landelijke zwerfafval brede aanpak 
voor positieve gedragsverandering (aandeel blik in zwerfafval is zo’n 5%) en waar mogelijk onze 
biermerken in te zetten voor extra bewustwording;  

• Op schema te zijn om in 2025 100% van onze verpakkingen circulair te laten zijn (dat wil zeggen 
herbruikbaar of 100% recyclebaar of voor meer dan 50% bestaand uit gerecycled materiaal); 

• Een recyclingpercentage van >99% van reststromen en afval na te streven in onze brouwerijen. 
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Coca-Cola 
Coca-Cola is op vele gebieden en manieren actief om haar bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk te 
maken: van het winnen van grondstoffen, tot productie, vervoer, energie, afval, water, ingrediënten en 
verpakkingen. Binnen de Plastic Promise beloven ze dat: 
• In 2019 werken we op festivals alleen nog met volledig recyclebare verpakkingen (PET, blik) 
• In 2021 hebben wij volledig afscheid genomen van overbodige plastic items als rietjes, ballonnen en 

gadgets. 
• In 2021 komt er geen plastic afval meer van festivals in het milieu terecht. Door het inzetten van 

extra opruimploegen, retoursystemen, extra vuilnisbakken en intensieve communicatie naar de 
festivalbezoekers zorgen we dat ‘absoluut schoon’ de norm wordt.  

• In 2025 willen wij al onze verpakkingen in heel Nederland terug om te gebruiken als grondstof voor 
nieuwe verpakkingen of andere toepassingen. 

• De circulaire economie maken we zichtbaar door de nadruk te leggen op de recyclebaarheid van onze 
flessen en door steeds meer gerecycled materiaal (RPET) toe te passen in nieuwe verpakkingen. 
Vandaag is dat gemiddeld 43% RPET en we werken zo snel mogelijk toe naar 50%.  

 
Never Give Up On Your Cup 
Uit de Plastic Promise is de campagne Never Give Up On Your Cup3 voortgekomen. Dit is een landelijke 
campagne met als doel alle Nederlandse festivalbezoekers aan te sporen plastic drinkbekers en flessen 
terug te brengen naar de bar, inleverpunt of afvalbak zodat deze opnieuw gebruikt of gerecycled kunnen 
worden. Organisatoren kunnen gebruiken maken van het gratis beschikbare materiaal om op hun eigen 
evenementen te gebruiken.  
 
Op een behoorlijk aantal festivals was de campagne zichtbaar afgelopen seizoen, met name daar waar 
partners van de Plastic Promise betrokken waren. Beide initiatieven hebben bijgedragen aan verschillende 
pilotprojecten rondom het inzamelen van softcups of de inzet van hardcup systemen.  
 
 
 

 
3 Meer informatie via: https://www.yourcup.nl/ en https://youtu.be/ iXyj fd jncIE . 
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Deze pilots leveren weer interessante data op die bruikbaar zijn om te komen tot een aantal goed werkende 
systemen en voorkeursmaterialen. Hierover is het volgende gecommuniceerd door de initiatiefnemers van 
de Plastic Promise en Never Give Up On Your Cup: 
 
In 2019 hebben 78 evenementen gebruik gemaakt van een circulair bekersysteem, waarvan gegevens 
bekend zijn. Uit de verzamelde data komt naar voren dat: 
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• Op de festivals met retoursystemen op basis van hardcups 80% tot 98% van de bekers retour is 
gekomen; 

• Bij organisatoren die met softcups hebben gewerkt 41% tot 92% van de bekers retour is gekomen; 
• De inzet van statiegeldsystemen een meetbaar beter resultaat oplevert in vergelijking met 

systemen op basis van een statiegeld munt zonder waarde; 
• Nooit al het ingezamelde materiaal geschikt was voor (hoogwaardige) recycling. Tussen de 0% en 

75% van de ingezamelde grondstoffen is ook daadwerkelijk geschikt gevonden voor recycling; 
• Het gebruik van logo’s in reliëf (embossed) op de bekers in plaats van met inkt gedrukte logo’s de 

kwaliteit verhoogd van de grondstoffen in het recycle traject; 
• Alleen wanneer bekers (en overige plastic materialen) worden teruggebracht/ingenomen bij een 

bar, inzamelpunt of direct in de juiste afvalbak worden geplaatst ze geschikt zijn voor recycling; 
• Afval scheiden in de publieksruimte zonder nascheiding niet tot herbruikbare grondstoffen leidt, 

vervuiling maakt dit materiaal ongeschikt voor recycling; 
• Het vrijwel onmogelijk is om bekers die op de grond komen te recyclen, de vervuiling loopt dan op 

tot 5% waarmee deze ongeschikt zijn geworden voor recycling; 
• Ook herbruikbare bekers vaak nog te weinig worden hergebruikt. Ze belanden in vuilnisbakken of 

raken beschadigd waardoor ze  niet optimaal kunnen worden ingezet. 
 
Op basis van de opgedane ervaringen met verschillende materialen stellen de organisatoren dat: 

• voor hardcups PP de meest verantwoorde keuze is; 
• indien gekozen wordt voor softcups dan is rPET de meest verantwoorde keuze. 

 
Conclusie 

De organisatie achter de Plastic Promise heeft recent de resultaten uit het pilotjaar gepubliceerd, in de 
terugkoppeling beschrijven zij de volgende concrete bevindingen: 

• Voor een goed resultaat is systeemverandering noodzakelijk. Alleen wanneer bekers en flesjes 
terug naar de bar, een inleverpunt of naar de juiste afvalbak gebracht worden kunnen deze 
opnieuw gebruikt of gerecycled worden. In publieksgebied scheiden van afval zonder 
nascheiding heeft in geen van de pilot projecten tot een goed resultaat geleid. 

• Een systeem met single-use-plastic bekers, een voldoende hoog statiegeld en voldoende 
inzamelpunten kan zorgen voor retourpercentages van 90-95%. 

• Een systeem op basis van hardcups, een voldoende hoog statiegeld en voldoende 
inzamelpunten  met statiegeld kunnen een retourpercentage van 95% opleveren. 
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10. Promotors 
 
Een andere bepalende groep spelers in de evenementen- en festivalsector zijn de grote promotors.  
We beschrijven een aantal zaken die opgevallen zijn het afgelopen seizoen en de activiteiten van de 
prominente partijen ID&T en MOJO. 
 
MOJO 
In een aantal artikelen beschrijft MOJO de keuzes die zij maken rondom het verduurzamen van hun 
drinkbekers. MOJO kiest in haar ambities om afscheid te nemen van plastic van fossiele brandstoffen voor 
gebruik in de horeca. Dit heeft zij zowel in het Plastic Pact als in de Plastic Promise vastgelegd. Afgesproken 
is dat alle biobased drinkbekers (PLA) gerecycled worden en dat andere disposables (eenmalig te gebruiken 
wegwerpverpakkingen) die gemaakt zijn van biologisch afbreekbare materialen worden gecomposteerd 
samen met de voedselresten. Over het traject wordt op de website uitgebreid geschreven. De volgende 
onderdelen in deze tekst vallen ons op: 
 

• Op alle evenementen worden de biobased drinkbekers gescheiden ingezameld en gesorteerd, 
waardoor ze gerecycled kunnen worden. Dit gebeurt zoveel mogelijk op de locatie zelf.  

• De biobased drinkbeker van PLA kan nog niet industrieel gesorteerd en verwerkt worden door de 
afvalverwerkende industrie. Daarom ontwikkelen we een beker sorteer installatie. 

• Het restant van de biobased drinkbekers wordt samen met de overige biobased fooddisposables 
van de horeca gecomposteerd. 

• Tijdens de zomer van 2019 worden er op Down The Rabbit Hole en Lowlands pilots uitgevoerd met 
het composteren van biobased fooddisposables. Bij de overige concerten en festivals wordt 
onderzoek gedaan naar de hoeveelheid biobased fooddisposables en de verwerkbaarheid ervan. 

• Wist je dat vertrapte bekers en flesjes niet meer gerecycled of hergebruikt kunnen worden? Als ze 
vies worden, zelfs al door een paar korrels zand, is het niet meer bruikbaar. En dat is zonde. Kortom: 
tijd voor actie! 

• Is je drankje leeg? Gooi je biobased beker in de juiste afvalbak. Laten we ervoor zorgen dat er zo 
min mogelijk bekers op de grond wordt gegooid tijdens onze festivals. Samen, want zonder jullie 
geen resultaat. 
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In een interview met Maarten van Lokven, sr. Projectmanager bij MOJO lezen we het volgende: ‘De 
afgelopen 15 jaar hebben we op verschillende manieren onderzocht wat het beste werkt: de PLA-bekers 
composteren, vergisten of recyclen. Maar door de geringe hoeveelheid bekers, wilden afvalverwerkers niet 
investeren in deze bijzondere, maar kleine afvalstroom. Doordat we de sortering van de PLA-bekers vanaf 
dit zomerseizoen zelf hebben opgepakt en op al onze concerten en festivals hebben doorgevoerd, is het ons 
nu wel gelukt om te voorkomen dat ze in de afvalverbranding terechtkomen. Dat zit zo: op een door MOJO 
zelf ontwikkelde, on-site sorteerinstallatie worden de PLA-bekers gescheiden van het overige afval. 
Vervolgens wordt al het zand, gras en overige viezigheid weggespoeld.’ 4 
 
De keuze van MOJO voor PLA als belangrijkste materiaal is een opvallende. Doordat veel energie en tijd 
gestoken wordt in het opzetten van een circulair systeem lijken ze hierin succes te boeken. De inspanningen 
die MOJO verricht om de PLA beker opnieuw als grondstof te kunnen inzetten zijn echter van dien aard dat 
deze voor een ‘gemiddelde’ festivalorganisator niet haalbaar zijn. 
Ze geven zelf aan dat PLA momenteel in Nederland nog niet goed verwerkt wordt. Ook het composteren 
van dit materiaal is in de huidige verwerkingssystemen in Nederland niet gegarandeerd. De keuze om een 
eigen sorteermachine te ontwikkelen en te werken op basis van nascheiding op locatie en het zelf 
versnipperen van het materiaal maakt dat deze methodiek niet voor iedere organisator is weggelegd.  
 
ID&T 
Ook ID&T heeft zich aangesloten bij de Plastic 
Promise. Zij geven aan dat ‘ID&T zal zich met haar 
evenementen Welcome to the Future en 
Mysteryland inzetten om het gebruik van 
wegwerpplastic op het festivals te reduceren.’ En 
‘Wij streven tijdens het evenement naar food 
verpakkingen die uit composteerbare materialen 
bestaan en wij willen toewerken naar een 
drinkbekersysteem waarbij de bekers voor 
minimaal 80% ingezameld (en gerecycled) of 
hergebruikt zullen worden.’ De volledige tekst 
staat op: 
https://www.plasticpromise.nl/community/id-t 
en https://www.id-t.com/wecare. 

 
Afgelopen seizoen heeft ID&T in samenwerking 
met een aantal partijen (o.a. Beelen en Green 
Events, Coca-cola en Heineken) experimenten 
uitgevoerd op 3 festivals (Defqon, Mysteryland en 
Welcome to the Future) rondom de recycling van 
de ingezette drinkbekers van PET-plastic. De 
doelstelling was om minimaal 50% van de PET 
bekers als monostroom in te zamelen en aan te 
kunnen bieden voor recycling.  
 
Binnen de pilots is aangehaakt op de campagne 
Never Give Up Your Cup en is ingezet op PET bekers. Hierbij is gekozen voor bronscheiding door het 
beschikbaar stellen van separate afvalbakken aan de publiekszijde, ondersteund door afvalteams. Door het 
toepassen van machinale nascheiding is gestreefd de beoogde doelen percentages te behalen, in de pilot 
is geen statiegeld toegepast.  
 

 
4 Bron: https://www.entertainmentbusiness.nl/specials/green-special/mojo-zet-in-op-een-groener-
evenementenklimaat/ 
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Opvallend is dat Heineken binnen deze pilot in reliëf het logo op de bekers drukt in plaats van met een 
geprinte variant in kleur. Dat scheelt niet alleen liters inkt, een beker zonder print in inkt is namelijk ook 
eenvoudiger te recyclen. 
 
Door middel van persberichten is door de samenwerkende partijen ruchtbaarheid gegeven aan de ambities 
en samenwerking. Ook in een advertorial is gerefereerd aan de pilots en de samenwerking. Over de 
getalsmatige resultaten van de pilots wordt helaas niet actief gecommuniceerd door de partijen. Of en in 
welke mate de doelstellingen zijn behaald is niet openbaar gemaakt.  
 
Vanuit het werkveld vernemen we dat ondanks de grote inspanningen zowel front- als backstage, de 
doelstellingen maar deels behaald zijn. De algehele conclusie is dat in de praktijk het een grote uitdaging is 
om de bekers voldoende schoon in te zamelen op basis van bronscheiding en machinale nascheiding. 
 

Conclusie 
 

• In de praktijk blijkt dat promotors behoorlijk actief zijn op het thema verduurzaming. Zij zijn 
bereid te investeren in pilots en deel te nemen aan collectieve acties. Het delen van de 
resultaten van de pilots is niet altijd even vanzelfsprekend. Waardoor niet helder is of de 
beoogde doelstellingen behaald worden. 

• Door hun maat en omvang (meerdere grote festivals) kunnen promotors soms keuzes maken 
die voor een gemiddelde organisator niet haalbaar zijn (te kostbaar, beperkter aanbod).  

• De door MOJO gemaakte keuzes rondom machinale nascheiding van PLA is momenteel nog 
geen breed dupliceerbare oplossing en ligt minder voor de hand omdat het recyclen van PLA in 
Nederland vooralsnog niet mogelijk is en de markt voor deze grondstof beperkt. 

• Bronscheiding lijkt een erg arbeidsintensieve activiteit met beperkt resultaat. 
• Goed om te zien dat sponsoren op zoek gaan naar alternatieve vormen van bedrukking op 

bekers, reliëf prints lijken een haalbare en geaccepteerd alternatief te worden. 
• In Nederland zijn maar zeer beperkt machines beschikbaar voor nascheiding op locatie; 
• Nascheiding op locatie vraagt, ondanks de inzet van machines, om relatief veel extra handjes. 
• Machines voor nascheiding zijn vooralsnog beperkt beschikbaar en dus beperkt inzetbaar. 

Gezien de kosten van een machine is het inzetten hiervan op dit moment niet voor iedere 
organisator financieel haalbaar. 
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11. Showcases 
 
Op veel plaatsen in Nederland wordt al ervaring opgedaan met het circulair maken van afvalstromen. 
Omdat goed voorbeeld doet volgen belichten we in dit hoofdstuk een aantal initiatieven en zijn de 
ervaringen van 13 verschillende festivals rondom het verduurzamen van hun drinkbekersystemen 
samengevoegd. In dit hoofdstuk aandacht voor: 
 

1. De Tilburgse Kermis 
2. Het Festival Maatje in Haarlem; 
3. Een initiatief van het Gladiolenfestival; 
4. Twaalf showcases 

 
De Tilburgse Kermis 
De Tilburgse Kermis is de grootste kermis in de Benelux. Er staan jaarlijks tussen de 230 en 240 attracties 
uit binnen- en buitenland, in een 4,5 kilometer lang lint door het centrum van de stad. De kermis trekt 

jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers en is 
daarmee een van de best bezochte evenementen van 
Nederland. De Tilburgse kermis duurt tien dagen: hij 
eindigt op de laatste zondag van juli en start negen 
dagen eerder op vrijdag.  
 
Als gevolg van het grote aantal bezoekers, de omvang 
van het evenemententerrein en de vele verschillende 
horeca aanbieders produceert de Tilburgse Kermis 
grote hoeveelheden (plastic) afval, in 2018 werd 68,7 
ton restafval afgevoerd. Circa 91% hiervan is als 
restafval verbrand (zie bijlage 6 en 7). 
 

 
Het Brabants Afval Team (BAT) is medeverantwoordelijk voor de 
inzameling van afval op en rond de Tilburgse Kermis.  
(Het BAT is verantwoordelijk voor Inzameling van de containers/  
de Diamand Groep voor alles wat op de grond ligt).   
In 2019 is voor de eerste keer werk gemaakt van het apart inzamelen van 
plastic afval, zowel bij de horecazaken als bij speciaal ingerichte 
‘afvaleilanden’. Hierbij ging de aandacht specifiek uit naar het zo veel en 
zuiver mogelijk verzamelen van plasticbekers, met als doel deze te gaan 
recyclen. Bij het inzamelen, de zogenoemde bronscheiding, is informatie 
verzameld over het inzamelproces en de staat van het verzamelde plastic.  
 
Vanwege de vervuiling (eerste visuele check op locatie na “Roze 
Maandag” en later fysiek bij PRC in Schijndel) was er relatief weinig 
plasticbeker materiaal dat na bronscheiding en PMD-sortering verder in 
aanmerking kwam voor de relatief dure geautomatiseerde nascheiding 
(op type plastic bij Tomra) en lab-analyse (bij Prodin)  
 
Op basis van beoordeling van de kwaliteit van het afval in de PMD-
containers komt het BAT met de volgende evaluatie; 
  

• Tijdens de editie 2019 is gebleken dat de bezoeker moeite wil doen om zijn afval te scheiden, de 
resultaten zijn dan ook positief uitgevallen naar de mening van het BAT. De voorlopers hebben 
geconstateerd dat 75% van de PMD containers van dusdanige kwaliteit was dat deze ook als PMD 
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afgevoerd konden worden naar de verwerker Suez in Rotterdam.  
(Echter, is er geen informatie beschikbaar welk type en percentage plastic ook daadwerkelijk 
geschikt was voor recycling of alsnog naar de verbrandingsoven is gegaan) 
 

• Het aan de bron scheiden van het afval door het publiek is naar tevredenheid verlopen.   
Dit in tegenstelling tot het scheiden van het afval van de exploitanten op de kermis.  
Voor de volgende kermis moet hieraan extra aandacht worden besteed. Enerzijds in de vorm van 
voorlichting richting de exploitanten en anderzijds door het opnemen van een verplichting tot het 
scheiden van afval in de verpachtingvoorwaarden. Vooralsnog is het voorstel om ook voor de 
volgende kermis de bronscheiding te handhaven. 

 
Vanaf zomer 2019 en in 2020 heeft rondom de Tilburgse Kermis en over de gebruikte plastic bekers een 
politiek debat plaatsgevonden. In de loop van 2019 is het beleid van de gemeente Tilburg rondom deze 
problematiek een aantal malen gewijzigd (o.a. motie van 1 Juli 2019 en Convenant met de horeca op 18 
december2019).  
 
Het Festival Maatje 
 
Het Festival Maatje Haarlem, een interessant lokaal 
initiatief. De gemeente Haarlem zet zich in voor 
duurzame evenementen. In het Haarlems 
Klimaatakkoord is afgesproken dat 
evenementenorganisatoren naar een duurzame 
oplossing kijken voor plastic wegwerpbekers. 
Daarom heeft de gemeente Haarlem een eigen 
voorraad herbruikbare bekers ingekocht: 
Festivalmaatjes.  
 
Organisatoren van evenementen, maar ook 
sportclubs, horeca en organisatoren van 
buurtfeesten kunnen de Festivalmaatjes vanaf het evenementenseizoen 2019 tegen gereduceerd tarief 
huren via de tussenpartij Greencups. Het inzetten van Festivalmaatjes is een van de duurzame 
alternatieven voor de plastic wegwerp bekers.  

Indien een organisator gebruikt wenst te maken van de bekers van de gemeente is een statiegeld systeem 
verplicht. De organisator dient een statiegeldbedrag van minimaal 1 euro te hanteren. Dit ter compensatie 
van mogelijk verlies en uitval van de bekers en tevens een stimulans voor het laten functioneren van een 
retour-barstatiegeldsysteem. 
 
Rondom het festival Maatje is een volledige Toolkit met communicatiemiddelen beschikbaar die voor 
evenementenorganisatoren gratis is te downloaden en gebruiken.  
 
Niet alle gemeenten spelen zo’n actieve rol en zullen organisatoren zelf op zoek moeten naar een partner 
voor het kopen of huren van hardcups. In bijlage 5 een overzicht van partijen die zich specifiek richten op 
het ontzorgen van organisatoren rondom het hardcups vraagstuk. 
 
Het Gladiolen Festival 
 
Op Youtube vonden we een filmpje van het Gladiolen Festival. Een festival in het Belgische Olmen met circa 
9000 bezoekers en de ambitie om volledig plastic vrij te opereren. Voor het inzamelen van de plastic bekers 
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ontwierpen zij een ingenieus en ondergronds buizensysteem dat we een vermelding waard vinden, klik op 
de link voor het filmpje. 

Twaalf showcases 
 
Van in totaal 12 organistoren hebben is informatie verzameld rondom hun inzet om een duurzaam en 
circulair systeem te realiseren rondom hun plastic drinkbekers. De opgenomen festivals zijn verschillend in 
maat en omvang, gratis toegankelijk of tegen betaling en/of achter een hek of in de openbare ruimte. Met 
dit overzicht laten we zien dat ongeacht de vertrekpunten het werken vanuit de circulaire gedachte voor 
evenementen en festivals over de volle breedte van het speelveld toegankelijk is en opgepakt worden. 
Hieronder een samenvatting van de bevindingen. In bijlage 1 worden de showcases uitgebreid beschreven. 
 

Festival Aantal bezoekers 
(duur) 

 Systeem Succesvol (= 
retour > 85%) 

DGTL 45.000 (3) Afgesloten terrein Hardcup – Statiegeld  
Loveland Festival 45.000 (2) Afgesloten terrein PET – Statiegeld  
Big Rivers 140.000 (3) Centrum Hardcup – Statiegeld  
Zwarte Cross 230.000 (4) Afgesloten terrein PET - Bronscheiding 18% retour 
Leids Ontzet 250.000 (2) Centrum Hardcup – Statiegeld  
DockYard 17.000 (1) Afgesloten terrein PET – Statiegeld  
Noorderzon 135.000 (11) Centrum Hardcup – Geen  
Fier 4.000 (2) Vrij toegankelijk Hardcup – Statiegeld  
Best Kept Secret 75.000 (3) Afgesloten terrein Hardcup - Statiegeld  
Bruis 21.000 (3) Vrij toegankelijk park Hardcup – Statiegeld  
HBO Intro Festival 4.200 (1) Centrum Hardcup – Statiegeld  
Mystic Garden  15.000 (1) Afgesloten terrein PET – Statiegeld  
Ploegendienst 6.700 (1) Afgesloten terrein Harcup - Statiegeld  
Tilburgse Kermis 1.000.000 (10) Centrum PET/PLA/PP  - Bronscheiding <10% retour 

 
Conclusie 

Aan de hand van verschillende voorbeelden uit de praktijk geven we inzicht in wat al gedaan wordt en wat 
dus mogelijk. Uit de voorbeelden komt naar voren: 

• dat het circulair maken van de plastic afvalstroom op festivals met zowel softcups als hardcups te 
realiseren is; 

• dat percentages van 90% retour met zowel hardcups als softcups te realiseren zijn; 
• systemen met softcups en zonder statiegeld leveren (te) laag retourpercentage op om van een 

circulair systeem te kunnen spreken; 
• het realiseren van circulaire systemen is zowel mogelijk op afgesloten terreinen als in stadscentra.  
• ook grote evenementen in stadscentra een circulair systeem kunnen opzetten, mits de samenwerking 

en voorbereiding grondig én optimaal is (casus Leids Ontzet en Big Rivers); 
• we geen genoegen hoeven te nemen met systemen die een verlies hoger dan 10% hebben. Zowel uit 

de Showcases als uit de ervaringen van de Plastic Promise blijkt dat zowel met softcups als met 
hardcups retourpercentages van boven de 90% haalbaar zijn; 

• Deze conclusie van de Plastic Promise nemen we over: In publieksgebied scheiden van afval zonder 
nascheiding heeft in geen van de pilot projecten tot een goed resultaat geleid; 

• Systemen op basis van hardcups vragen extra voorbereiding, maar leveren direct een veel kleinere 
afvalberg op. 
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12. Retoursystemen 
 
Verschillende partijen en onderzoeken laten zien dat een hoog retour percentage van zowel hard- als 
softcups het fundament is van een circulair bekersysteem én dat dit het eenvoudigst te realiseren is op 
basis van een inzamelsysteem met een statiegeld (statiegeld).  
 
Testen zonder statiegeld bewezen dat er dan tot 30% van de hardcups verloren gaat. Zowel financieel als 
vanuit duurzaamheidsoogpunt is dit geen goede zaak. Een efficiënt retoursysteem kan op 3 manieren: 
contant, met munten of cashless. Houdt er rekening met dat het statiegeld bedrag van voldoende hoog is 
zodat het weggooien of kwijtraken van een beker een onaantrekkelijke financiële consequentie heeft voor 
bezoekers. 
 
Contant statiegeldsysteem - Cash systeem: 1 lege beker = 1 of 2 euro 
 
Het statiegeld voor een lege 
beker heeft de waarde van € 1,- 
of € 2,-. Een bezoeker die een 
consumptie bestelt, betaalt aan 
de bar een bedrag extra als 
statiegeld voor de beker. Telkens 
als de bezoeker een nieuw 
drankje komt halen, geeft hij/zij 
de lege beker af, betaalt voor het 
drankje en krijgt een nieuwe, 
gevulde beker. Op het einde van 
het evenement geeft de 
bezoeker de lege beker terug in 
ruil voor het statiegeld in cash. 
Het ‘1/2 euro systeem’ is vooral 
handig bij horeca waar cash 
wordt betaald bij het afhalen van 
drankjes. Er is een relatie tussen 
de hoogte van het statiegeld en 
het retourpercentage. 
 
Munt statiegeldsysteem - Munt 
systeem: 1 lege beker = 1 munt 
 
Het statiegeld voor een lege beker heeft de waarde van 1 munt (waarmee ook drank en eventueel voedsel 
kan worden besteld). Het verkrijgen van het eerste muntje kan op 2 manieren: 

1. Een bezoeker die een consumptie bestelt, betaalt aan de bar een extra munt als statiegeld voor de 
herbruikbare beker. Telkens als de bezoeker een nieuw drankje komt halen, geeft hij/zij de lege 
beker af, betaalt de nodige munten voor de drank en krijgt een nieuwe, gevulde beker. Op het einde 
van het evenement geeft de bezoeker de lege beker terug in ruil voor het statiegeld in cash of voor 
een donatie aan een goed doel.  

2. Bij het betreden van het festivalterrein krijgt de bezoeker een bekermuntje aangereikt. Het 
terugkrijgen van de laatste beker zorgt binnen dit systeem voor een uitdaging, omdat de beker geen 
intrinsieke financiële waarde vertegenwoordigd. Sommige organisatoren geven een lot voor een 
verloting aan bezoekers bij het inleveren van hun laatste beker om hen zo te motiveren deze niet 
alsnog op de grond te gooien. 

Doordat de beker niet in te ruilen is voor contact geld heeft het inzamelen van meerdere bekers geen 
meerwaarde. 
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Cashless payment systeem - Cashless systeem: 1 lege beker = bedrag op het polsbandje of chipkaart. 
 
Bij een middelgroot of groot snel evenement is een cashless payment systeem te overwegen. Het statiegeld 
wordt automatisch van de bezoeker zijn of haar tegoed gehaald bij een drankbestelling. Na het evenement 
kan de bezoeker online de borg en het resterende tegoed terugvorderen. Ondanks de extra 
kosten biedt het cashless payment systeem verschillende voordelen. Het is eenvoudiger voor de 
barmedewerkers, waardoor de drukte aan de kassa en de bar beperkt wordt. Daarnaast worden er minder 
rekenfouten gemaakt, waardoor verlies wordt vermeden. De organisator heeft bovendien 
een beter zicht op de stromen bekers en geld. Bij goed opgeleid barpersoneel is dit systeem minder 
kwetsbaar voor fraude. Dit systeem maakt het ook gemakkelijker voor de bezoeker om te trakteren 
voor anderen, want de soms ingewikkelde berekening gebeurt automatisch na intikken op de kassamonitor.  
Bron: de OVAM 
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12. Afvalinzamelaars en verwerkers 
 
Landelijk zijn een groot 
aantal partijen actief 
rondom afval en 
evenementen. In de 
praktijk is de recycle 
keten behoorlijk lang en 
ingewikkeld, zeker voor 
buitenstaanders. 
Plasticafval ondergaat 
meerdere 
behandelingen voordat 
het weer een geschikte 
grondstof is, denk o.a. 
aan: inzamelen, 
sorteren, wassen, 
nogmaals sorteren, 
versnipperen, smelten 
en opnieuw verkleinen. 
Waarbij de verschillende 
onderdelen regelmatig door verschillende organisaties worden uitgevoerd.  In dit onderdeel beschrijven 
we een aantal spelers in de keten die we afgelopen periode aantroffen in het festival en evenementen 
landschap.  
 
We kijken naar hun huidige positie in het verduurzamen van de afvalstromen van festivals en zoeken hierbij 
vooral aansluiting bij producten en diensten die festivalorganisatoren kunnen helpen bij het verduurzamen 
van hun drinkbekersysteem.  
 

Afvalinzamelaars 
 
SUEZ 
SUEZ Recycling & Recovery Netherlands met ruim 2.000 medewerkers maakt deel uit van SUEZ. Een 
internationale organisatie die innovatieve en duurzame oplossingen aanbiedt voor afval en grondstoffen, 
energie, water en milieu. In Nederland zamelt SUEZ het afval in van 530.000 huishoudens en 80.000 
bedrijven en instellingen. In nauwe samenwerking met klanten en partners maakt SUEZ van dit afval 
grondstoffen voor nieuwe producten. 
 
SUEZ Nederland maakt zich hard voor de grondstoffenrevolutie: het zoveel mogelijk recyclen van afval tot 
nieuwe grondstof, om zo waardevolle grondstoffen te beschermen en te behouden voor de aarde. Door 
organisaties te helpen met slim en duurzaam afvalmanagement, creëert SUEZ waarde uit afval en kan zij 
grondstoffen steeds opnieuw gebruiken in nieuwe producten en materialen. Zo maakt zij, in co-creatie met 
partners, al parkbankjes uit ketchupflessen, toiletpapier uit melkpakken en gieters uit wasmiddelenflessen. 
 
Elk evenement is anders. De oplossing voor het afval dat hier ontstaat dus ook. SUEZ werkt hier graag samen 
aan een totaalconcept, waarbij inzamelmiddelen, afvalstromen, recyclebare producten en de interne en 
externe communicatie over afvalscheiding op en rondom uw evenement volledig op elkaar zijn afgestemd: 
https://www.suez.nl/nl-nl/onze-aanpak/evenementoplossingen 
 
We vroegen verder aan SUEZ of zij specifiek voor evenementenorganisatoren oplossingen bieden rondom 
het gebruik van single-use-plastic op evenementen en festivals. We informeerden naar welke soort plastic 
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zij prefereren (en waarom), de aangeboden verwerkingswijze en de voorwaarden gesteld aan de afval 
(grondstoffen)stroom: 
 

‘Voor seizoen 2020 is er geen duurzame evenementenpropositie gereed. De ontwikkeling hiervan staat 
op de agenda van ons hoofdkantoor voor het najaar van 2020 en zal hoogstwaarschijnlijk in 2021 voor 
het eerst kunnen worden verkocht aan onze zakelijke- en overheidsklanten. 
 
De dienstverlening op evenementen die dit jaar plaatsvinden zullen zoveel mogelijk worden voorzien van 
gescheiden inzamelingsmogelijkheden voor: restafval, papier/karton, glas, plastic-blik-drinkpakken, 
verpakkingsfolies, swill en koffiedik. Afhankelijk van de ambities van het betreffende evenement. Er 
bestaat ook de mogelijkheid om de kartonnen festivalcontainer de KarBin van KarTent in te zetten. 
Kort samengevat een pragmatische aanpak gelijk aan de voorgaande jaren voor 2020 en een nieuwe kijk 
op duurzame events, gedragsverandering en wellicht een mooie SUEZ oplossing voor drinkbekers voor 
2021.’ 
 
Als antwoord op de vraag hoe ‘schoon’ moet een afvalstroom zijn om goed recyclebaar te zijn?, 
ontvingen we het document:  Factsheet Specific Acceptance Conditions. Hierin schrijft SUEZ ten aanzien 
van de inzameling van PET bekers (specific requirements) het volgende: 
 

• Composition: Clean (free of contaminations) PET Cups 
 
Navraag bij SUEZ geeft géén nadere specificatie over wat onder ‘schoon’ verstaan wordt. 

 
 
RENEWI 
Renewi streeft ernaar het meest toonaangevende waste-to-productbedrijf te zijn door bij te dragen aan 
een duurzame samenleving voor belangrijke stakeholders: klanten, medewerkers, lokale gemeenschappen 
en de aandeelhouders.  
 
Bij Renewi richten zich exclusief op het verkrijgen van waarde uit afval in plaats van het verbranden of 
storten van afval (waste-to-product). Van de 14 miljoen ton afval die zij jaarlijks verwerken, wordt 89% 
gerecycled of gebruikt voor energieherwinning. Daarop willen de organisatie verder bouwen.  
 
Renewi is gespecialiseerd in de afvalinzameling en -verwerking bij alle mogelijke evenementen. Van een 
kleinschalige braderie tot een groot pop- of dancefestival met duizenden bezoekers op een 
evenemententerrein.  
 
Om de vrijkomende afvalstromen te bepalen, kijkt Renewi samen met de organisator naar het soort 
evenement en het te verwachten aantal bezoekers. Op basis van dit gesprek ontvangt de organisator advies 
over de mogelijkheden tot afvalscheiding en de soorten en maten inzamelmiddelen die er nodig zijn. Denk 
hierbij aan verschillende soorten afzet-, rol- en perscontainers: https://www.renewi.com/nl-
nl/zakelijk/diensten/evenementenservice 
 
We stelden RENEWI een aantal specifieke vragen ten aanzien van het gebruik van single-use-plastic op 
festivals en evenementen en hun visie hierop. Is het mogelijk om aan te geven hoe jullie idealiter met Single 
use cups en/of hardcups met retour- statiegeld systeem zouden willen omgaan op evenementen? Hoe 
gebeurt dat nu (festival seizoen 2019) en hoe verwacht je dat dit in 2020 zal gaan verlopen?  
 

Uiteindelijk wordt dit bepaald door de organisator, in onze visie is een hard cup niet perse duurzamer. 
Een statiegeld systeem met single-use-plastics geeft een veel betere monostroom die qua kosten zeker 
opweegt tegen de hard cups, zowel in aanschaf als in huur, dan wel schoonmaak ervan. 
Je moet niet vergeten dat er bij hard cups eigenlijk sprake is van een verdienmodel voor de organisator, 
het aantal verdwenen/kapotte bekers bedraagt vaak al 15% van het totaal. 
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Qua duurzaamheid, aantal transporten en het niet industrieel reinigen van het materiaal is een single 
use plastic mits correct ingezameld en verwerkt nog altijd duurzamer dan een hard cup, maar om dit te 
laten slagen heb je wel een statiegeld systematiek nodig hiervoor. 

 

Beelen Event Services 
 
Jaarlijks vinden in Nederland zo’n duizend muziek- en dancefestivals, sport-, food - en andere evenementen 
plaats. Voor een groot aantal daarvan levert Beelen Event Services (voorheen CT Event Services) een breed 
assortiment containers en schoonmaakdiensten.  
 
Met het festivalseizoen in volle gang neemt Beelen Event Services de nieuwste NEXT innovatie in gebruik; 
Een speciaal ontworpen mobiel sorteercentrum om festivalafval te scheiden tot schone monostromen en 
grondstoffen! https://beelennext.nl/portfolio-item/5150-2/ 
 
Duurzaamheid en circulariteit worden steeds belangrijker bij festivals en grote evenementen.  Samen met 
opdrachtgevers en partners gaan Beelen Event Services en Beelen NEXT de uitdaging aan om festivals 
afvalvrij te maken. Door het inzetten van speciaal ontworpen inzamelmiddelen en promotieteams worden 
bezoekers aangemoedigd om hun afval zoveel mogelijk te scheiden. Nascheiding blijft desondanks 
belangrijk! Speciaal daarvoor is een sorteercentrum ontwikkeld. Met dit centrum kan festivalafval 
gemakkelijk en snel worden gesorteerd, de schone stromen – zoals plastic of blik – kunnen vervolgens 
rechtstreeks als grondstof naar de verwerkers. De sorteerlijn is een mooie aanvulling op de 
composteermachine die Beelen eerder dit jaar lanceerde. 
 
Met deze mobiele machine kan op locatie GFT afval, composteerbaar verpakkingsafval en – disposables 
worden omgezet in compost. Dit leidt tot een reductie van 85% in volume. Van elke 100kg GFT- en 
composteerbaar materiaal blijft slechts 15kg compost over. De overgebleven compost kan eenvoudig 
worden afgevoerd met het GFT afval of – nog veel beter – op het festivalterrein worden verspreid!  
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Beelen Event Service presenteert zich als innovator op de markt. Door de ontwikkeling van de 
composteermachine en het mobiele sorteercentrum vullen ze deze rol concreet in. De impact van deze 
innovaties op de markt is momenteel nog beperkt. Met één sorteermachine en één composteermachine 
kan de festivalmarkt maar zeer beperkt bediend worden. 

 
 
GP Groot 
GP Groot is een grote speler in de afvalverwerkingsmarkt, in en rond Amsterdam zijn ze regelmatig 
afvalpartner voor festivals en evenementen. Op de website lezen we dat:  
 
In de circulaire economie gaan ecologie en economie hand in hand. Daar moeten we naar toe. De 
klimaatimpact verkleinen, onze schaarse grondstoffen zo efficiënt mogelijk inzetten en zoveel mogelijk 
hergebruiken. Alleen wanneer we dat doen, in elke schakel van de productieketen, van winning tot 
consumptie, kunnen we onze lineaire denken ombuigen en een circulaire, duurzame wereld creëren. 
Voor GP Groot zijn de circulaire economie en de energietransitie de belangrijkste pijlers onder de 
dienstverlening. We zijn voortdurend aan de slag met het ontwikkelen van concrete oplossingen en 
activiteiten op onze werkgebieden. Door onze kennis, expertise en netwerk te verbinden, kunnen we klanten 
echt ondersteunen in hun streven om duurzamer te gaan ondernemen. 
 
In relatie tot afval en evenementen lezen we dat: GP Groot denkt graag mee over oplossingen voor de vele 
evenementen die in onze regio worden georganiseerd. Duurzaamheid speelt daarin een steeds belangrijkere 
rol. Door de jaren heen hebben we een uitgebreid totaalpakket ontwikkeld met producten en diensten om 
uw evenemententerrein schoon en opgeruimd te houden en uw concept te ondersteunen. We leveren 
diverse soorten containers, geschikt voor grote en kleine gelegenheden. 
 
Rondom het inzamelen en recyclen van single-use-plastic bekers lezen we geen specifieke aanbod terug op 
de website. 
 

GP Groot beschrijft zich als partij met oog voor duurzaamheid en circulariteit, specifiek voor festivals en 
evenementen leidt dit in de praktijk tot het aanbieden van passende containers. Rondom het circulair 
maken van de afvalstroom single-use-plastic bekers treffen wij geen specifiek aanbod aan.  

 

Verwerkers 
 
Morssinkhof 
Morssinkhof Plastics met vestigingen in Lichtenvoorde (NL), Laar (D), Zeewolde (NL) en Emmen (NL), 
concentreert zich op de recycling van HDPE, PP, PS en PET. Morssinkhof Plastics verwerkt zowel gesorteerde 
post-consumer, als homogene post-industriële uitvallen tot zuivere herwonnen grondstoffen. Met grote 
zorgvuldigheid worden de kunststoffen geselecteerd welke de basis vormen voor een op maat gemaakte 
grondstof. Voor de opwaardering van deze kunststoffen wordt een breed scala aan innovatieve 
technologieën ingezet, met als eindresultaat een product dat een uitstekende vervanging van of aanvulling 
op uw bestaande grondstofstroom vormt. 
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Het afgelopen jaar heeft 
Morssinkhof Plastics laten zien met 
festivalorganisatoren en 
afvalverwijderaars te willen 
meedenken en samenwerken in het 
proces van afvalscheiding en 
recycling. Een zeer groot 
percentage van de door festivals 
ingezamelde monostromen plastics 
worden momenteel door 
Morssinkhof meegenomen en 
verwerkt tot nieuwe grondstof.  
 
Uitdagingen binnen deze 
samenwerkingen zijn de 
vervuilingsgraad van het aangeleverde 
afval en de omvang van de afvalstroom. Morssinkhof laat zien mee te willen denken in deze uitdagingen: 
• Het voldoende laag houden van vervuilingsgraad van de afvalstroom is een traject waarin door de 

organisatoren (en leveranciers in de keten) nog veel ontdekt kan worden. Kleine aanpassingen 
kunnen ervoor zorgen dat afvalstromen schoner worden en beter voor recycling kunnen worden 
ingezet. 

• De plastic afvalstroom van één festival is voor Morssinkhof vaak weinig efficiënt (halfvolle containers) 
om te vervoeren en om te verwerken. Mooi is dat een aantal organisatoren dit hebben ondervangen 
door hun container gezamenlijk in te zetten. 

 
Wellman  
Wellman Recycling is één van de grootste PET-flessen recyclers 
van Europa. Het bedrijf is onderdeel van de multinational 
Indorama Ventures: de grootste producent van PET en fibers. 
In Spijk worden gebruikte PET-flessen verwerkt, waarvan de 
eindproducten (flakes) de grondstof zijn voor 
voedselverpakkingen en kunststof vezels (fibers). Dagelijks 
recyclen zij ruim 5 miljoen PET-flessen. Via een telefonisch 
interview is informatie uitgewisseld met Wellman Recycling. 
 
Wellman staat voor kwaliteit, alle grondstoffen, 
productieprocessen en producten zijn volledig traceerbaar, 
geaccrediteerd en onafhankelijk gevalideerd - wat aan klanten 
de absolute zekerheid biedt dat Wellman vezel-, vlokken- en 
chipproducten echt duurzaam zijn en zijn geëvolueerd van een rijk erfgoed van toewijding en toewijding 
aan duurzaamheid. 
 
Wellman is in Nederland en België een actieve partij rondom het inzamelen van plasticmateriaal op festivals 
en evenementen. Zij gaan graag rond de tafel met zowel de organisatoren, inzamelaars, transporteurs, etc. 
Ze vervullen hierin graag een adviesrol, waarbij open communicatie het uitgangspunt is. Omdat iedere 
festival anders is zoeken ze naar maatwerk oplossingen. Wellman ziet dat de markt sterk in ontwikkeling is 
en dat rondom festivals nog veel winst te behalen is ten aanzien van de inzameling en recycling van 
plasticafval. 
 
Ook voor Wellman stelt eisen aan de aangeleverde stroom plasticafval. Een goede verwerking vraagt om 
een zo schoon (vrij van zand en gras) en kwalitatief hoogwaardig mogelijke afvalstromen, zaken als 
verschillende kleuren, bedrukking en verschillende soorten plastics maken de verwerkingsprocessen 
complexer.  
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Wellman verwerkt geen PLA plastics. PLA plastics die in een PET stroom terecht komen zorgen voor 
vervuiling. PLA is lastig van PET te onderscheiden (en scheiden) en PLA kent een ander smeltpunt. Indien 
PLA en PET vermengd raken, maakt dit een partij onbruikbaar voor recycling. Voor een herbruikbare PET 
stroom is heldere en lichtblauwe PET nodig. Andere kleuren zorgen voor vervuiling. 
 
De installaties van Wellman verwerken 10 ton afval per uur, een container bevat circa 20 ton afval. Dit zijn 
voor de gemiddelde festivalorganisator in Nederland hele grote hoeveelheden. Wellman stimuleert dan 
ook samenwerking rondom de inzameling van plastic afval tussen verschillende festivals.   
 
4PET RECYCLING 
4PET RECYCLING BV, gesitueerd in Duiven, is een toonaangevende PET-Recycling organisatie met een 
capaciteit van meer dan 30.000 ton per jaar (circa 750 miljoen flesjes). Het verkoopprogramma van 4PET 
bevat zowel rPET flakes als rPET granulaten. Voor beide kwaliteiten is de helderheid en zuiverheid extreem 
belangrijk, zo kan namelijk het hoogste veiligheidsniveau voor de eindgebruiker worden garanderen.  
 
De afgelopen jaren is door 4PET met een aantal festivals samengewerkt rondom het verwerken van de 
plasticafval stroom. In samenwerking met afvalverwijderaars zet 4PET zich actief in voor het creëren van 
bruikbare afvalstromen. Vanuit haar betrokkenheid bij en ambities rondom de festivalwereld heeft 4PET 
ook de Plastic Promise ondertekend. In een vlog maakt 4PET (een deel van) haar verwerkingsprocessen 
inzichtelijk: https://www.youtube.com/watch?v=SL7jssf6yEM  
 
 

Conclusie 

• De markt rondom plasticafval en festivals is in ontwikkeling. Afvalinzamelaars en verwerkers zijn 
belangrijke ketenpartners in de proces.  

• De technische mogelijkheid om monostromen plasticafval te verwerken, wassen en recyclen is 
beschikbaar.  

• De aansluiting op de markt en de werkwijze van festivals is nog niet optimaal. De eerste 
samenwerkingen en oplossingen zijn de afgelopen seizoenen tot stand gekomen.  

• Het volume van het afval en de kwaliteit hiervan zijn belangrijke elementen in het recycleproces. 
Samenwerking tussen festivals onderling lijkt onvermijdelijk om voor de verwerkers interessante 
volumes te kunnen produceren. 

• Plastic afval is in het verwerkingstraject zeer beperkt traceerbaar, eenmaal in het proces worden 
verschillende stromen o.a. vermengd en even later weer gescheiden. Beweringen dat plastic van 
festivals ook weer als beker terugkopen zijn op zijn minst “wishfull thinking” en onhaalbaar binnen de 
huidige verwerkingsketen. 

• De mate van vervuiling de afvalstroom is bepalend voor het vervolgproces. 
o Veel verschillende kleuren plastic, verschillende soorten plastic of externe vervuiling als zand 

en gras zijn van invloed op de bruikbaarheid van de aangeleverde stroom.  
o Voor de mate van vervuiling (maximum) bestaat geen concrete  (grens)waarde, deze vraag 

blijft door de verwijderaars en verwerkers onbeantwoord. Hier ligt een organisatorische 
uitdaging voor de organisatoren en een advies en ondersteuningsopdracht voor de 
verwerkende industrie.  

• Elkaar opzoeken en transparant communiceren over wat wel en niet kan zijn essentieel om circulaire 
festivals mogelijk te maken. 

Om tot een goed herbruikbaar eindproduct te komen, zullen schone afvalstromen van festivals van PET 
bekers altijd gemengd worden. PET flakes bestaan altijd uit een mix van heldere en lichtblauwe flakes. 



 

37 

13. Financiële aspecten 
 
In de vorige hoofdstukken beschreven we de marktontwikkelingen, materiaalkeuze, beleidsvorming in 
Nederland en ontwikkelingen in de keten. Voor organisatoren draait het vaak om de hamvraag “wat kost 
nu een verantwoorde circulaire drinkbekeroplossing”. We nemen eerst nog een stap terug. Een circulaire 
drinkbeker oplossing wordt onder andere geïntroduceerd om zwerfafval te vermijden en is dus een 
onderdeel van de complete afvalstrategie voor een evenement. Er dient dus opnieuw gekeken te worden 
naar het organiseren van je input- en output stromen ook een herziening van de financiële structuur.  
   
Afvalkosten algemeen 
De eerste stap om deze input- en output afvalstromen efficiënter en duurzamer aan te pakken is door 
inzicht te krijgen in de bron (waar komt het afval vandaan), de eindbestemming (wat gebeurt er met het 
afval), de kosten en het volume (kwantiteit en omvang). 
 
Een (afval) oplossing bij evenementen is afhankelijk van een complex aan factoren (aantallen bezoekers, 
afgesloten of vrij toegankelijk, type publiek, vrijwilligers of professionele organisatie, festivalterrein, in- of 
exclusief camping. 
 
Gebaseerd op de ervaring van onder andere Renewi en OSN (Opgeruimd Staat Netjes) weten we dat de 
grote hoeveelheid meespelende factoren het benoemen van een eenheidsprijs lastig maakt. Indicatief kan 
worden uitgegaan van minimaal € 1,-  per bezoeker aan kosten (aan alle afvalkosten rondom een 
“afgesloten” evenement) tot maximaal € 2,25 – € 2,50 per bezoeker (bij  een meerdaags festival , met een  
complex geheel van wensen en eisen).  
 
Communicatie 
Specifiek voor de introductie van circulaire bekersystemen geldt dat communicatie de sleutel tot succes is 
(zie ook hoofdstuk 16). Samengevat: 

•  Alle betrokken stakeholders zullen moeten worden meegenomen in de keuze voor een duurzaam 
drinkbekersysteem. De mogelijke weerstand hierbij moet worden weggenomen.  

• In het vervolg worden deze stakeholders meegenomen in het hele proces ; hoeveel en welke 
bekers, logistieke zaken, personele consequenties en optimale procesgang.  

• Tijdens het evenement (en enkele weken daarvoor) moet ook de bezoeker worden meegenomen 
om het systeem zo soepel mogelijk te laten verlopen. Uiteindelijk mag een circulair systeem een 
optimale drankomzet niet in de weg staan.  

• Na het evenement is het goed de systematiek te evalueren en verbeterpunten voor de aankomende 
editie mee te nemen. Kosten voor dit aspect kunnen enorm variëren wederom afhankelijk van de 
typering evenement en gewenste aandacht voor duurzaamheid. 

 
Kosten hardcup / softcup 
In de kern zijn de doorslaggevende factoren bij de definitieve keuze voor een hardcup of softcup voor een 
gemiddelde festivalorganisator:  
- Kosten (aanschaf of huur)  
- Logistiek (reiniging, handling en opslag) 
- Extra inzet medewerkers rondom het  statiegeldsysteem. 
 
Maar welke factor geeft de doorslag? Voor het maken van de keuze voor een duurzame en verantwoord 
systeem op basis van het materiaal en toepasbaarheid, verwijzen we graag naar de conclusies in hoofdstuk 
15 en hoofdstuk 16 van dit document. Hieronder lichten een en ander toe op basis van de financiën. Een 
rekenvoorbeeld: 
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In dit model zijn een aantal aannames gedaan en in de basis en staan de kosten voor aanschaf en verwerking 
centraal. Dat het plaatje in de praktijk complexer zal zijn, neemt niet weg dat een goed begrip van de basis 
kosten het keuze traject inzichtelijker maakt. Houdt bij het opstellen van een eigen begroting rekening met 
het onderstaande:  
 

• De kostprijzen zijn slechts indicatief en richtinggevend; 
• Genoemde kosten gelden alleen voor de aanschaf van cups, zijn geen kosten voor personeel en 

infrastructuur meegenomen; 
• Er is geen rekening gehouden met eventuele extra kosten voor inzameling en recycling; 
• Er is geen rekening gehouden met opruimkosten indien bekers op de grond belanden; 
• Meerdere typen bekers, wel of geen bedrukken en de split per drank beïnvloeden de kosten; 
• Prijzen voor het spoelen op locatie zijn op basis van meerdaagse huur van de spoelmachine; 
• Hergebruik bij aankoop ingezet op 5 keer in de praktijk zal dit zeer waarschijnlijk hoger liggen; 
• Indien cups worden gekocht, kost het zelf spoelen en reinigen achteraf meer dan wanneer bekers 

worden gehuurd, doordat de verhuurder beter is ingericht op het reinigen van grote hoeveelheden 
cups. 

 
De berekende verschillen in aanschafkosten tussen de diverse materialen (wegwerp softcup PET  
versus hardcup PP of RPET)  heeft in het verleden voor veel organisatoren de doorslag gegeven bij de keuze 
voor een beker en systeem, dit was helaas niet altijd voor de meest duurzame oplossing en op de lange 
termijn wellicht toch ook niet de goedkoopste!  
 
Als je kritisch kijkt naar de getallen dan spelen er ook andere zaken die de keuze voor een duurzame 
oplossing beïnvloeden: 
 

• Bij hergebruik en spoeling op locatie is de helft minder bekers nodig dan bij een wegwerp systeem 
(factor 2,5). De kosten van de meest preferente cups (Herbruikbaar PP en RPET) ontlopen elkaar 
dan niet zo heel veel (ga gemiddeld uit van 7 cup per bezoeker per evenement). 
 

• Als je tenslotte kijk naar de mate van hergebruik  (nu ingezet op slechts 5 keer maar de praktijk 
leert dat  20 tot 30 keer realistisch is mogelijk) op je eigen evenement of op nadere evenementen 
binnen de gemeente, dan is de duurzame keuze duidelijk. 
 

• Bij hardcups binnen een roulatiesysteem zullen de logistieke (en daarmee ook personele) kosten 
wel toenemen (reiniging/handling en opslag voor-tijdens en na het evenement).  Voor het 
geschetste scenario zijn  circa 2 tot 3 extra medewerkers nodig. 
 

• Bij gebruik van rPET moet je rekening houden met extra kosten rondom de gescheiden 
inzameling/opslag tijdens het evenement, maar ook met de verwerkingskosten/recycling naar 
bruikbare grondstof voor de producerende industrie. 
 

• Het huren van de herbruikbare PP hardcups is ongeveer 25-30% t.o.v. de kosten van aanschaf 
(3 keer huren staat gelijk aan de kosten van aanschaf). Al na 5 keer hergebruik op je eigen of andere 
evenementen, ben je voordeliger uit.  
 

• Bij een vergelijk tussen hardcup en softcup zien we dat huur van een hardcup versus een rPET 
systeem elkaar niet zo heel ver ontlopen. Bij eigen aanschaf van hardcup bekers ligt het kantelpunt 
bij ongeveer 10 keer hergebruik in vergelijk met rPET en zelfs PET. Nog steeds in ogenschouw 
nemend dat PET geen duurzame oplossing is bekeken vanuit de uitgangspunten van dit document.  
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• In de wetenschap dat er van de verstrekte bekers op een evenement tussen de 3 en 10% 
(afhankelijk van het gekozen systeem en hoogte van het statiegeld) van de bekers niet retour komt, 
zijn ‘verloren’ bekers ook een verdienmodel. Afhankelijk van de hoogte van het geheven statiegeld 
laat een simpel sommetje zien dat bij een non-return percentage van 5% al een positief bedrag op 
de begroting gezet kan worden van € 3.750,-  (100.000 bezoekers/50.000 PP cups/2.500 non-
return/ x statiegeld van € 1,50 = € 3.750,-). Binnen de kaders van hun verduurzaming kiezen 
sommige organisatoren ervoor om dit bedrag te schenken aan het goede doel. 
 

• Voor een aantal organisatoren is een hoog percentage ‘non-return’ een streven. Door te kiezen 
voor een hoge kwaliteit bekers en door de bekers te voorzien van een specifieke, voor het festival 
unieke bedrukking worden de bekers een gewild verzamelobject.  

 

Conclusie 

• Kosten voor afvalverwerking op festivals en evenementen is van vele factoren afhankelijk. De 
bandbreedte hierbij is grofweg  €1,-  tot €2,50 per bezoeker. Nog los van de kosten voor een 
drinkbekersysteem 

• Ook de keuze van het bekersysteem is van vele factoren afhankelijk. Met name impact op extra 
logistieke aspecten en personeelskosten maken een vergelijk ondoorzichtig 

• Bekeken vanuit de kosten op lange termijn is aankoop van herbruikbare bekers ook financieel 
een verantwoorde keuze. Met ongeveer 10 keer hergebruik wordt het kantelpunt. Echter 
aankoop en handling van bekers vraagt de nodige organisatie. 
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14. Innovaties 
 
De markt rondom bekers en afval op evenementen is zowel aan de kant van de organisatoren, als aan de 
verwerkerszijde in ontwikkeling. Daar waar de organisatoren operationele oplossingen zoeken rondom het 
verwerken van (plastic), zoeken recyclebedrijven en verwerkers oplossingen in technische innovaties. In dit 
onderdeel bespreken we een aantal ontwikkelingen die eerder nog niet (of beperkt) aan de orde zijn 
gekomen en die wellicht in de toekomst de werkwijzen op festivals zal gaan beïnvloeden.  

Mochten de hieronder beschreven innovaties een vlucht nemen en eenvoudig toegankelijk worden voor 
het merendeel van de organisatoren in Nederland dan beïnvloed deze ontwikkelingen direct de strekking 
van de adviezen gegeven in dit document, vandaar dat we ook aan innovaties aandacht besteden.  

 

• Machinale nascheiding: Een aantal partijen zien nascheiding op locatie als een kansrijke methode 
om een schone, mono afvalstroom te realiseren. Het automatiseren van nascheiding door de inzet 
van steeds slimmere machines is een vereiste om deze ontwikkeling kans rijk te maken. De huidige 
machines vragen nog veel ‘handjes’ en de resultaten lopen nog uit een. Hoe slimmer de machines 
hoe minder handjes en hoe minder vervuilder de afvalstroom kan zijn met een blijvend goed 
resultaat.  

o Een van de uitdagingen waar verwerkers mee te kampen hebben is de verscheidenheid aan 
kleuren waarin plastic op de markt beschikbaar zijn. We zien dat een aantal partijen zich 
verdiepen in technieken op basis van infrarood die het scheiden op kleur steeds beter 
mogelijk maken en de trefzekerheid te vergroten. Een verbetering van deze techniek is ook 
voor festivalorganisatoren van belang omdat op veel festival PET-flessen in verschillende 
kleuren verkocht worden.  

o Een andere ontwikkeling waar veel van verwacht wordt is het toepassen van onzichtbare 
digitale watermerken. Deze markeringen maken het mogelijk dat de verschillende soorten 
plastic door de nascheidingsmachine gelezen en herkend worden, waarna ze op de juiste 
wijze geautomatiseerd gesorteerd kunnen worden. Kijk hier hoe dit er in de praktijk uit kan 
gaan zien: https://youtu.be/-HXTX6TXrNM  

• Chemische recycling: Op dit moment zijn sommige verpakkingen met de normale, mechanische 
recycling, bijna onmogelijk te recyclen. Dat gaat om verpakkingen waarbij verschillende materialen 
aan elkaar zijn bevestigd. De huidige mechanische recycling is namelijk vooral geschikt voor 
‘eenvoudige’ verpakkingen. Denk bijvoorbeeld aan flessen gemaakt van één standaardmateriaal als 
polyethyleentereftalaat (PET), polypropeen (PP) of polyetheen (PE). De voorwaarde is dat er geen 
vreemde componenten als siliconen en metalen worden toegevoegd. 
 
Chemische recycling heeft voordelen ten aanzien van de huidige recycle processen. Bij chemische 
recycling wordt PET-plastic tot moleculen teruggebracht, in tegenstelling tot mechanisch recyclen 
waarbij plastic wordt vermalen en opnieuw tot korrels wordt omgevormd. Bij chemisch recyclen 
verdwijnen ook de kleuren uit het plastic. En het proces kan eindeloos worden herhaald. 
Mechanisch kan plastic een beperkt aantal keren worden gerecycled. Als festivals schone 
afvalstromen kunnen aanleveren dan kan chemische recycling een waardevolle aanvulling op 
mechanische recycling zijn. 
 

• Cashless per Tikkie App: Bij evenementen met een open karakter is de inname en uitgifte van 
bekers én de verrekening van statiegeld vaak een uitdaging. “Om op eenvoudige manier het 
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geïncasseerde statiegeld met alle betrokkenen te verrekenen, hebben we een systeem bedacht, 
waarbij we in zee zijn gegaan met Tikkie van ABN Amro”, vertelt Alex Elsinga van hardcup 
leverancier Starcup. “Bij inname krijg je een bonnetje dat je alleen hoeft te scannen met de camera 
op je smartphone. Je krijgt vervolgens een tikkie (dit keer met een uitbetaalverzoek i.p.v. het 
gebruikelijke betaalverzoek!)  en het geld staat daarna direct op je rekening. In april 2020 gaan we 
hiermee officieel van start.” 

 
• Investeringen in recycle capaciteit: Het aantal partijen dat zich richten op het ondersteunen en 

adviseren van festivalorganisatoren rondom circulariteit en hun omgang met plastic afval is in 
Nederland overzichtelijk. Wereldwijd wordt momenteel veel geïnvesteerd in nieuwe recyclelijnen 
en -technieken. De verwachting is dat de groei van de capaciteit om te voldoen aan de vraag naar 
een meer circulaire samenleving de omgang met en beleving van plastic de komende jaren zal 
veranderen. Dit zal ook de werkwijzen van festivals direct gaan beïnvloeden. Door het groeiend 
aantal partijen dat festivals van adviezen en diensten kan voorzien wordt het eenvoudiger om 
circulaire festivals te organiseren. 

• Rol lokale overheden: Lokale overheden spelen door hun bevoegdheden rondom de 
vergunningverlening een belangrijke rol in het verduurzamen van gemeenten. We constateren een 
groeiende bewustwording binnen gemeenten rondom duurzaamheid en festivals. De verwachting 
is dat steeds meer gemeenten de komende jaren richtinggevend beleid zullen formuleren die 
organisatoren dwingen om duurzaamheid centraal te stellen in hun festivals. 
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15. Conclusies en aanbevelingen 
 
Doel van dit document is het formuleren van een voor festivalorganisatoren en gemeenten direct 
toepasbaar advies rondom het gebruik van plastic drinkbekers op festivals in Nederland. In de voorgaande 
hoofdstukken is veel informatie gedeeld en zijn conclusies getrokken op basis hiervan trekken wij in dit 
onderdeel een eindconclusie. 
 
Om tot een eindconclusie te komen sluiten we op basis van beschikbaarheid en toepasbaarheid besproken 
materialen, methodes en systemen uit. Uiteindelijk blijft er dan een advies over dat op dit moment 
bewezen duurzaam, haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar is voor alle festivalorganisatoren in Nederland.  
 
Het advies geldt daarom voor alle organisatoren in Nederland en kan voor alle gemeenten in Nederland 
dienen als uitgangspunt voor het verduurzamen van hun evenementenbeleid. 
 

 
De volgende zaken zijn afgewogen om tot het advies te komen dat:  
 

• systemen met een gesloten retoursysteem met statiegeld het hoogste retourpercentage 
opleveren, systemen zonder statiegeld leveren onvoldoende resultaat. Onder een gesloten 
retoursysteem verstaan we hergebruik van de hardcup of een circulaire oplossing voor de 
wegwerpdrinkbeker die na gebruik wordt ingezameld en gerecycled ; 

• machinale nascheiding niet breed inzetbaar is vanwege de kosten en beperkte beschikbaarheid 
van machines; 

• we op basis van het ontbreken van verwerkingsmogelijkheden en de beperkte vraag naar de 
grondstof PLA bekers niet als een verantwoorde keuze zien; 

• bekers van PP vanwege het lage gewicht en de goede recyclebaarheid de beste keuze zijn voor 
hardcups; 

• softcups bekers van rPET het best recyclebaar zijn en een lage milieu impact hebben; 
• de praktijk laat zien dat statiegeldsystemen op alle soorten festivals te implementeren zijn, mits 

rekening gehouden wordt met voldoende voorbereidingstijd, de betrokken gemeente een actieve 
rol speelt in het proces en alle stakeholders de schouders er onder zetten; 

• bezoekers mits goed geïnformeerd en voldoende gefaciliteerd geen probleem hebben met 
statiegeldsystemen; 

• de resultaten van verschillende statiegeldsystemen elkaar maar zeer beperkt ontlopen, mits 
bezoekers goed worden geïnformeerd en voldoende gefaciliteerd; 

• de mate van vervuiling de afvalstroom is bepalend voor het vervolgproces. 
o Veel verschillende kleuren plastic, verschillende soorten plastic of externe vervuiling als 

zand en gras zijn van invloed op de bruikbaarheid van de aangeleverde stroom.  
o Voor de mate van vervuiling (maximum) bestaat geen concrete  (grens)waarde, vervuilde 

stromen worden eenvoudig weg afgekeurd en alsnog verbrand;  

A. Beste keuze 

Een systeem op basis van hardcups 
van PP met een retoursysteem op 

basis van een voldoende hoog 
statiegeld, heldere communicatie en 

voldoende inzamelpunten. 

 B. Goed alternatief 

Een systeem op basis van rPET single-
use-plastic bekers zonder bedrukking 
met een retoursysteem op basis van 
voldoende hoog statiegeld, heldere 

communicatie en voldoende 
inzamelpunten. 
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• de milieu impact van een goed systeem op basis van PP bekers of rPET bekers elkaar maar beperkt 
ontlopen, maar systemen op basis van hardcups presteren op een aantal onderdelen net iets beter. 
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16. Aan de slag 

A. Organisatoren 
Het is nu aan u als organisator om een keuze te maken uit de geadviseerde 2 circulaire opties. Om uw keuze 
eenvoudiger te maken hebben we: 
 

• Een checklist opgesteld die richting geeft aan de voor uw festival meest voor de hand liggende 
keuze. 

• Een aantal tips verzameld die u helpen om de nieuwe circulaire werkwijze op uw festival te 
implementeren 

 
Bron: de Ovam 

Checklist 
 
Verduurzamen van uw evenement heeft een prijs. In uw begroting kunnen zaken veranderen, op 
sommige onderdelen zorg verduurzaming voor kostenverlaging, op andere gebieden brengt 
verduurzaming extra kosten met zich mee. 
 
De effecten op andere onderdelen hebben wellicht nog wel meer impact, specifiek rondom het 
verduurzamen van de werkwijze rondom plasticbekers is het niet te voorkomen dat er ten aanzien van de 
‘oude’ situatie meer handelingen verricht dienen te worden en dat er behoefte zal zijn aan meer opslag 
en extra inzamelpunten.  
 
Met dit als uitgangspunt is het onderstaande stroomschema opgesteld, het helpt organisatoren op 
hoofdlijnen bij het bepalen of het inzetten van hardcups in combinatie met statiegeld (advies A) haalbaar 
is voor uw organisatie of dat een systeem op basis van hardcups en statiegeld beter past bij het 
evenement. 
 

Kies ik voor hardcups of softcups? 
 
Stap 1: Financiën - De aanschaf van hardcups vraagt om een investering. Een investering die zich 
zeker op termijn terugverdient, maar het benodigde budget moet wel vrijgemaakt kunnen 
worden. Onderzoek of uw gemeente een rol kan spelen in dit traject of dat u de aanschaf doet in 
samenwerking met collega organisatoren om zo de kosten overzichtelijker te maken. Lukt het u 
om de financiële drempel te nemen? 
 

Ja, ga door naar de volgende vraag. Nee, zet een systeem op conform advies B. 
 
Stap 2: Consumptie snelheid bezoekers: Het drinktempo verschilt per soort evenement. 
Bijvoorbeeld een carnavalsfeest ligt de consumptie snelheid hoog, bij bijvoorbeeld een 
cultuurfestival ligt dit tempo lager. Heeft uw evenement een relatief lage consumptie snelheid?   
 

Ja, ga door naar de volgende vraag. Nee, zet een systeem op conform advies B. 
 
Stap 3: Opslag- en spoelcapaciteit – Hardcups nemen ook verpakt meer ruimte in beslag dan 
softcups. Ga uit van de onderstaande volumes. Is het mogelijk om hardcups veilig en 
toegankelijk op te slaan achter de bar en kunt u (eventueel) ruimte creëren om de bekers ter 
plekke te spoelen zodat u minder bekers hoeft aan te schaffen? 
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1 europallet (80x120 cm) 
wegwerpbekers: 40.000 - 
60.000 bekers 

1 europallet herbruikbare 
bekers in elkaar gestapeld in 
bakken: 8.000 – 10.000 bekers 

1 europallet herbruikbare 
bekers speciale bekers apart 
gestapeld in korven circa: 
1.500 bekers 

Ja, ga door naar de volgende vraag. Nee, zet een systeem op conform advies B. 
 
Stap 4: Handling: Het weer innemen en spoelen op locatie of in boxen plaatsen voor transport 
vraagt om extra medewerkers. Lukt het u om deze extra medewerkers te mobiliseren? 
 

Ja, voor uw evenement zijn er geen drempels 
om uw single-use-plastic drinkbekers te 
vervangen voor hardcups in combinatie met een 
statiegeldsysteem. 

Nee, zet een systeem op conform advies B. 

  

 

Tips 
• De eerste fase bij het introduceren van een nieuwe circulair bekersysteem op het evenement is een 

belangrijke fase. Hier ligt  namelijk de basis voor succes. Communicatie zorgt voor betrokkenheid 
bij medewerkers en bezoekers, maar  ook het vooraf maken van de juist  juiste afspraken  met 
leveranciers om alles in goede banen te leiden, de ketensamenwerking is van essentieel belang. 

• Werk bij voorkeur met een meerjaren stappenplan, met behoud van focus op de doelstelling en 
ambities. Wij adviseren een retourpercentage van 90% (softcups) of minder dan 10% verlies 
(hardcups) als vertrekpunt te hanteren bij het formuleren van uw doelstellingen. 

• Start klein en doe ervaring op. Een goede en lange voorbereidingsperiode maakt het mogelijk om 
in een keer het nieuwe systeem te introduceren. Voor grote festivals in het centrum van een stad 
met veel verschillende stakeholders én meningen kan het een verstandige keuze zijn om in een 
pilotjaar ervaring op te doen. Start in een afgebakend deel van het festivalterrein met het beoogde 
systeem en leg de ervaringen en resultaten goed vast. Nog geen definitieve keuze gemaakt? 
Experimenteer met verschillende systeem en neem op basis van de ervaringen en verzamelde data 
een definitief besluit. 

• Duurzaamheid en circulariteit kan niet vanaf een eiland bereikt worden. De partners in de keten 
zijn nodig voor een succesvol traject. Het maken van concrete afspraken is essentieel. 
Toeleveranciers moeten commitment hebben op het gebied van duurzaamheid. Selecteer 
toeleveranciers streng daarop, maak het gezamenlijke doel helder en maak concrete afspraken.  

• Vergeet specifiek de afvalverwerker niet. Alles kan nog zo netjes  gescheiden worden ingezameld 
als de afvalverwerker het weer in een container gooit en worden de circulaire doelen niet behaald. 

Hoeveel bekers heb ik nodig? 
Stap 1: Welke dranken schenk ik? 
Kies voor zo min mogelijk type bekers. Ideaal zijn er 2 à 3 type bekers: 1 type beker voor bier, soft of 
cocktails en 1 type wijnbeker.  

Stap 2: Maak de volgende keuze en bereken het aantal bekers 
Ik was niet af op het terrein. Ik was tussendoor af tijdens mijn evenement. 
[het aantal bekers = het aantal verwachte 
bezoekers 7 (is het verwachte aantal drankjes per 
bezoeker). Bestel het aantal bekers in relatie tot 
het volume van de ingeslagen voorraad drank. 
Neem daar een marge van 12% om zeker te zijn 
van voldoende bekers. 

1,5 à 2,5 bekers per persoon nodig. Dit is 
afhankelijk van de snelheid van het drankverbruik 
tijdens het evenement. 
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• Kijk ook waar  verder in de keten of daarbuiten nog kan worden samenwerkt kunt samenwerken. 
Vindt er op korte termijn na of voorafgaand aan het evenement ook een soortgelijk evenement op 
die locatie plaats? Kunnen dan zaken samen worden ingehuurd of aangekocht. Dat is een 
kostenbesparing én dat is duurzaam. 

• Ook voor circulaire bekersystemen geldt: communicatie is de sleutel van succes.  
o Extern: Zet een volledig communicatieplan op waarin aandacht is voor massacommunicatie 

zoals TV, radio, print, maar ook sociale media en de festival app. Ook meer traditionele 
communicatie via driehoekborden en abri’s draagt bij aan bekendheid en bewustwording 
bij bezoekers. Vanzelfsprekend dient op het terrein de communicatie rondom het nieuwe 
circulaire systeem en de werking hiervan als een onmisbare boodschap aanwezig te zijn. Zo 
worden bezoekers maximaal betrokken:  

§ kondig het systeem aan op de website en op sociale media; 
§ zorg voor een opvallende inruilstand voor de bekers;  
§ voorzie banners die duidelijk maken dat er op het evenement met herbruikbare 

bekers wordt gewerkt; Ontwerp ze tijdloos; 
§ voorzie ‘zendtijd’ op de LED-schermen (bijvoorbeeld tussen de optredens door en 

op het LED-scherm bij de ingang); 

§ een duurzame optie is het gebruik van krijtborden bij de bars. 
 

o Intern: Het is extreem belangrijk dat alle medewerkers goed op de hoogte zijn. Zorg voor 
een goede briefing aan de barmedewerkers over het inzamelsysteem. Besteed hierbij de 
nodige aandacht aan:  

§ het berekeningssysteem bij betaling met muntjes en lege bekers;  
§ welke drank in welke beker hoort;  
§ hoe de lege bekers tot bij het afwaspunt of de opslag geraken en wie hiervoor 

verantwoordelijk is;  
§ hoe de voorraad schone bekers op peil wordt gehouden en wie hiervoor 

verantwoordelijk is;  
§ hoe diefstal kan worden vermeden (de voorraad van bekers uit het zicht 

onttrekken, controle door medewerkers en security)  
§ de consumptie door de medewerkers (borg nodig of niet?).  
§ Informeer de barverantwoordelijken vooraf schriftelijk over het systeem. Herhaal 

dit met een mondelinge briefing voor alle barmedewerkers vlak voor het 
evenement. 

• Aandachtspunten voor uw retoursysteem: 
o Maak de waarborg hoog genoeg (minimum € 1,-). Het vragen van een voldoende hoge borg 

verlaagt de uitval en zorgt er voor dat de organisatie geen verlies maakt door het verschil 
tussen borg en aankoopprijs van de beker.  
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o Geef gerust een lager afgerond bedrag in cash terug (bv. 1 euro in plaats van 1,25 euro). 
Dat is eenvoudiger voor de medewerkers en de extra winst kan de meerkosten van het 
systeem (afwassen, aankoop of huur van de bekers) compenseren. 

o Herbruikbare bekers voor speciaal bieren worden vaak mee naar huis genomen door 
verzamelaars. Een hogere borg vragen voor zo’n type beker is een oplossing. Het advies is 
om minimaal € 2,50 te vragen.  

o Voorzie altijd de mogelijkheid om bekers in te ruilen voor geld, anders kan het op verzet 
stuiten. Hou de inzamelstand langer open dan de bar, zodat alle bezoekers de kans krijgen 
hun beker terug te brengen. 

o Sommige bezoekers willen niet aanschuiven om hun borg terug te vragen. Bied de optie 
om bekers te aten doneren aan een goed doel. Een ‘drankorgel’ of ‘bekerbak’ aan de 
uitgang of ophalen van de bekers op het terrein zijn hiervoor prima systemen. 

• Zoek contact met collega organistoren die al ervaring hebben opgedaan met circulaire systemen, 
zij delen graag hun ervaringen. 

• Lees zoveel mogelijk beschikbare documenten van onafhankelijke partijen rondom circulariteit en 
(herbruikbare) bekers op festivals. Veel documenten bevatten direct toepasbare tips. Zo heeft de 
OVAM een aantal handige tools ontwikkeld. Over onder andere: 

o Communicatie 
o Stappenplan per type evenement 
o Inzet van herbruikbare cups 

• Waar moet ik op letten voor een rendabel bekersysteem? 
o Vermijd dat barmedewerkers drank wegschenken (aan vrienden): Voorzie een 

‘baropzichter’ die weggeefgedrag kordaat aanpakt.  
o Scherm de bekervoorraad goed af.  
o Overleg met de security om deze voor en na het evenement mee te bewaken. 
o Laat het teruggeven van de borg uitvoeren door hetzelfde personeel dat ook de ticket 

kassa’s bemant.  
o Gebruik de inkomende cash voor terugbetaling, zodat niet alle bekers via muntstukken 

terugbetaald moeten worden (bijv. 5 teruggebrachte bekers = € 10 briefje teruggeven). 
o Stel een limiet aan het aantal teruggebrachte bekers om overijverige bekerrapers te 

ontmoedigen. 
o Zorg voor een goede administratieve vastlegging van het aantal aangeleverde én 

ingenomen bekers. 
• Hoe zorg ik voor een efficiënt afwassysteem?  

o Kies voor het gebruik van een vaatwasser: dat is hygiënischer, er zijn minder vrijwilligers 
nodig, en bekers worden minder beschadigd dan met spoelbakken met harde borstels. 

o Als koude dranken fris worden ingeschonken, zorg dan voor voldoende plaats om bekers 
die uit de vaatwasser komen te laten afkoelen of zorg voor een spoelbak met koud water.  

o Voor snelle aanlevering op piekmomenten is een handafwas nodig. De bekers uit de 
vaatwasser zijn warm en moeten afkoelen en kunnen bijgevolg niet onmiddellijk ingezet 
worden om frisdrank of bier te serveren.  

o Plaats de afwasstand naast of ingewerkt in de bar, zodat de bekers makkelijk kunnen 
circuleren zonder veel extra mankracht.  

o Benodigdheden bij het afwassen van de bekers op het terrein:  
§ water- en elektriciteitsaansluiting (indien met vaatwasmachine gewerkt wordt); 

vaatwasser en/of spoelbakken met borstels;  
§ schoonmaakmiddel;  
§ handdoeken;  
§ afvalwatertank of aansluiting op riool  

o Zet eigen vrijwilligers of een lokale vereniging in als afwasteam (goede werkprestaties, 
sociale controle).  

o Plaats de afwassers op een centrale plaats op het terrein. Zo is het systeem herkenbaar en 
worden de afwassers de echte VIP’s (middenin het feestgedruis, met zicht op het podium).  
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o Als het onmogelijk is om bekers tijdens het evenement te spoelen doordat er bijvoorbeeld 
geen drinkwateraansluiting aanwezig is, kies dan voor een gespecialiseerde firma om de 
bekers na het evenement af te wassen. 

o Voorzie voldoende bekers, want een beker kan op het evenement maar één keer gebruikt 
worden: 5 per bezoeker voor een snel evenement, 2 à 3 per bezoeker voor een traag 
evenement. 

o Als er tijdens het evenement ter plaatse wordt afgewassen en het evenement draait 
volledig op herbruikbare bekers: voorzie dan per 500 bezoekers 1 extra persoon aan de 
afwasstand. 

 

B. Gemeenten 
 
We zien in Nederland een groeiend aantal gemeenten die structureel aan de slag willen met het 
verduurzamen van hun evenementenbeleid. Vaak is een motie om het zwerfvuil van de drinkbekers aan te 
pakken hiertoe aanleiding. 
 
De ervaring leert dat veel gemeenten nog onvoldoende zicht hebben op de actuele ontwikkelingen en 
mogelijkheden rondom het verduurzamen van festivals en regelmatig op basis van aannames en emotie 
keuzes maken. We hopen dat dit document een handvat biedt om een onderbouwde keuze te maken. 
Het invoeren van een goede oplossing voor de drinkbeker is complex. Er wordt hierbij veel van 
organisatoren en horeca-exploitanten gevraagd. In de basis betekent het helder communiceren, het 
creëren van draagvlak en vertrouwen, geven én nemen. 
 
Implementatie faseren 
Vaak wordt de benodigde tijd voor het omschakelen naar een circulair bekersysteem onderschat om dit 
gemeente breed door te voeren. De organisatoren zullen moeten worden meegenomen in de stand van 
zaken rondom dit onderwerp zoals nu uitgebreid in dit document beschreven. Vooroordelen dienen 
worden weggenomen op basis van de positieve ervaringen uit het veld.  
 
Vanuit een gefaseerde implementatie en ruimte om bijvoorbeeld nog een jaar te experimenteren verhoogd 
dan niet alleen het draagvlak maar ook een succesvolle, voor een gemeente passende, oplossing.  
Het is een traject van geven en nemen. Een gemeente krijgt immers een schone stad. Als tegenprestatie 
kan ondersteund worden in bijvoorbeeld kennisopbouw of andere faciliteiten. 
 
Voorschriften in evenementenvergunning 
De passende keuze voor een gemeente (A of B, A en B) kan worden vastgelegd als voorschrift voor het 
verkrijgen van een evenementenvergunning. Toetsing van de oplossing wordt gedaan door het team van 
handhaving. Vaak worden naast voorschriften voor drinkbekers ook nog extra duurzaamheidsmaatregelen 
voor evenementen doorgevoerd op vlak van bijvoorbeeld energie, afval, water en mobiliteit. Dat vraagt 
vaak ook om aanpassing van de bestaande interne processen (inclusief het sanctioneringsbeleid) en 
additionele training van de betrokken medewerkers en teams. 
 
Ruimte voor alternatieven 
Het op te stellen beleid kan ruimte laten in het kiezen van een alternatief echter wel onder strikte 
voorwaarden. Voor optie A (hard-cupsysteem met statiegeld) is bewezen dat een retourpercentage van 
meer dan 90% eenvoudig haalbaar is. Een vergelijkbare voorwaarde zal ook gesteld moeten worden indien 
voor optie B (wegwerpbeker met statiegeld) wordt gekozen. Ter voorkoming van het zwerfvuil is ook hier 
een doelstelling van 90% inzameling op zijn plaats. Niet alleen dat inzamelen is daarbij een voorwaarde 
maar ook het correct en schoon inzamelen, afvoeren en aanbieden voor recycling.  
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Ruimte voor innovaties 
Omdat de markt en techniek niet stil staat is het te adviseren om in het gemeentelijk beleid ook ruimte te 
laten voor innovaties. Verbind aan innovatie en alternatieve oplossingen wel strenge voorwaarden om de 
duurzaamheid en circulariteit van het systeem te waarborgen. Denk hierbij aan:  

• Verplicht retoursysteem met minimaal verlies (maximaal 5 tot 10%); 
• Inzamelen als monostroom geschikt en aangeboden voor recycling; 
• Transparantie rondom data en resultaten. 
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17. Bronnen 
 

• Handreiking voor beleid plastic bekers op evenementen - VVEM 
• White paper duurzame events – Moonen Packaging 
• Drastic on plastic – RAW Foundation 
• Factsheet – A European strategy for plastics in a circular economy 
• The show must go on – Powerful Thinking 
• Understanding plastic packaging and the language we use to describe it – WRAP 
• The making waves guide to a plastic free festival – RAW Foundation 
• Specific Acceptance Conditions – PET Cup postconsumer – SUEZ 
• Studie drink- en eetgerei op evenementen - OVAM Afdeling Afval- en Materialenbeheer 
• Handboek voor een afvalvrij festival – Metabolic/Green Events Nederland 
• Toolkit afvalvrije festivals – Green Events Nederland 
• Closing the PLA Loop – Biofutura 
• Sustainable Events Guides Waste – Julie’s Bicycle 
• Waste outdoor events guide – Julie’s Bicycle 
• Green ‘n’ clean – Yourope 
• Waste Management at Festivals (SURVEY) – A Greener Festival Award 
• Uitdagingen statiegeld systeem – Cupking 
• Infografic Bioplastic Basics – Duurzaambedrijfsleven.nl 
• UPDATE STUDIE: Drink- en eetgerei op evenementen – OVAM.BE 

 
Artikelen 
 

• https://www.entertainmentbusiness.nl/specials/green-special/starcups-biedt-groen-huurconcept-
voor-festivalbekers/ 

• https://www.entertainmentbusiness.nl/specials/green-special/mojo-zet-in-op-een-groener-
evenementenklimaat/ 

• https://www.entertainmentbusiness.nl/specials/green-special/de-groene-bedrijfsvoering-van-idt/ 
• https://www.entertainmentbusiness.nl/specials/green-special/festicup-levert-herbruikbare-

bekers-met-vaatwasser/ 
• https://www.entertainmentbusiness.nl/specials/green-special/cupking-hardcups-hebben-de-

toekomst/ 
• https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/recycling/33153/festival-plastic 
• https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/het-plastic-pact-is-de-zoveelste-schijnoplossing-om-

de-grote-hoeveelheid-plastic-te-beteugelen~bf86ed02/ 
• https://www.greenpeace.org/nl/natuur/14584/wat-hebben-we-nou-echt-aan-het-plastic-

pact/?gclid=CjwKCAiA-
vLyBRBWEiwAzOkGVMarAvJEre2gCgZMV4f6GTVRwaRDZ7VuWsOXMoZXuNOSQAem-
zocEhoC94IQAvD_BwE 

• https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/recycling/31073/plastic-pact 
• https://www.mojo.nl/over-mojo/wij-zijn-mojo/duurzaamheid/ 

https://www.events.nl/nieuws/2018-265-miljoen-bezoekers-op-meer-dan-1000-festivals 
• https://www.european-bioplastics.org/biodegradable-plastics-were-never-designed-to-be-a-

solution-to-marine-litter/ 
• https://www.entertainmentbusiness.nl/specials/green-special/groene-innovaties-domineren-

festivalwereld/ 
• https://www.entertainmentbusiness.nl/specials/green-special/coca-cola-realiseert-samen-met-

partners-duurzame-oplossingen/ 
• https://www.duurzaam-ondernemen.nl/jelmer-vierstra-natuur-milieu-waarom-composteerbare-

verpakkingen-bijna-nooit-een-oplossing-zijn 



 

52 

• https://www.duurzaam-ondernemen.nl/heineken-pakt-plastic-beker-berg-aan-tijdens-festivals/ 
• https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/bevrijdingsfestivals-puzzelen-welke-beker-is-het-

meest-milieuvriendelijk~b0cb53fb/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
• https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/vergunningen-en-

ontheffingen/evenementenvergunning/statiegeldbekers-eco-glazen/ 
• https://corporate.moonenpackaging.com/nl/actueel/wat-de-beste-festivalbeker 
• https://www.sikkom.nl/noorderzon-stapt-over-op-gratis-herbruikbare-

hardcups/?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
• https://www.stimular.nl/maatregelen/harde-statiegeldbekers-ipv-wegwerpbekers/ 
• https://www.nhnieuws.nl/nieuws/249382/festivals-worden-steeds-duurzamer-ook-wat-

terugdoen-voor-de-omgeving 
• https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/circulaire-economie/33707/bioplastic-duurzaam   
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18. Bijlagen 
 
Bijlage 1: Showcases 
 
De informatie in de onderstaande casu is zowel verkregen uit openbare bronnen als van 
festivalorganisatoren zelf. Het verzamelen van de data viel juist in dezelfde periode als het van kracht 
worden van de Corona-maatregelen, waardoor de bereikbaarheid van organisatoren een probleem werd. 
In een volgende versie van het document zullen we dit hoofdstuk waar mogelijk voorzien van verse data. 
 

DGTL 
Apenkooi Events is organisator van o.a. de festivals STRAF_WERK, PLEINVREES, By the creek en DGTL in 
Amsterdam. Een aantal van deze evenementen organiseren zij ook in andere steden op de wereld. De 
afgelopen jaren hebben zij DGTL Amsterdam gebruikt als proeftuin voor circulariteit op festivals.  
 
DGTL heeft als doel om in 2020 het eerste circulaire festival ter wereld te worden. “Dit betekent dat we in 
2020 volledig duurzaam organiseren, zonder afval. Met de DAM Prijs hopen we dat mensen inzien dat 
duurzame festivals een grote positieve bijdrage leveren aan mens, milieu en maatschappij.” DGTL bekijkt 
daarom op alle aspecten van het festival hoe deze verduurzaamd kunnen worden. Door het coronavirus 
kon de 2020 editie helaas geen doorgang vinden. 
 
De afgelopen edities heeft DGTL succesvol gewerkt met hardcups en PET-flessen in combinatie met een 
statiegeld systeem. Door de inzet van recyclehubs en afvalteams ziet de organisatie kans om het 
evenemententerrein vrij van afval te houden. Door deze inspanning ligt de recycle graad van de op het 
terrein aanwezig plastics ruim boven de 90%. 
 
DGTL is het eerste 
festival in de wereld dat 
werkt op basis van een 
Material Flow Chart. Een 
materiaalstroom 
diagram wordt gebruikt 
om materiaal- en 
massastromen op een 
visueel aantrekkelijke 
manier te illustreren. 
Sinds editie 2017 laat het 
festival jaarlijks in kaart 
brengen welke 
materialen het 
festivalterrein opkomen 
en op welke wijze zij het 
festival weer verlaten. 
Het doel van deze 
inventarisatie is om in 
2020 te komen tot een 
volledig circulair festival. 
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Loveland Festival 
Loveland Festival heeft 
plaatsgevonden op zaterdag 10 
en zondag 11 augustus 2019. 
Afgelopen jaar organiseerde 
Loveland Events het evenement 
voor de veertiende keer in 
Amsterdam. Duurzaamheid staat 
bij Loveland hoog in het vaandel. 
Wij vinden het dan ook belangrijk 
om op een duurzame wijze te 
organiseren/ondernemen en dit 
de komende jaren verder te 
intensiveren. 
 
In 2019 heeft de gemeente 
Amsterdam verschillende eisen 
gesteld aan de duurzaamheid van evenementen. Een belangrijke eis hiervan was het gebruik van 
recyclebaar plastic. Het inzamelen en laten recyclen van PET plastic bekers en flesjes was een groot succes 
in 2019.  
 
Het inzamelen van PET bekers en flesjes werkt namelijk erg makkelijk en is voor vrijwel iedere organisatie 
toepasbaar. Hoe gaat dit in zijn werk? Dat kan je zien middels een filmpje op onze website; 
https://loveland.nl/sustainability/ 
  

Specificaties van het evenement 
1. Locatie:  NDSM terrein 
2. Soort evenement:  Dance event 
3. Duur van het evenement: 3 dagen 
4. Aantal bezoekers: 45.000 
5. Retoursysteem: Hard-cup systeem. Statiegeld bij eerste consumptie (1 €) 
6. Bekers in omloop: 331.000 cups 
7. Soort bekers: PP bekers  
8. Leverancier bekers: Cupking 
9. Retourpercentage: 93,4%   
10. Afvalinzamelaar: Nvt 
11. Top (wat ging goed?) Geen zwerfafval. Uitstraling 
12.  Tip (wat kan beter?) Handling laatste drinkbeker 
13. Extra handjes: Ja 
14.  Extra m2:  Ja  
15. Eindoordeel: ***** 
16. Bijzonderheden: Op het festivalterrein van DGTL zijn géén afvalbakken aanwezig. In 

hun streven om het eerste volledig circulaire festival ter wereld te 
worden loopt DGTL voorop in het zoeken naar duurzame 
oplossingen. 
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Big Rivers 
Het Big Rivers Festival had zijn eerste editie in 1998 onder de naam 
Rhythm & Bluesfestival Dordrecht. Inmiddels is het evenement 
uitgegroeid tot een van de grootste festivals van Nederland met vele 
uiteenlopende muziekstijlen voor jong en oud. De stichting Big Rivers 
is opgericht op 27 juni 2001 en organiseert jaarlijks het Big Rivers 
Festival.  
 
Het Big Rivers festival is anno 2020 een van de grootste gratis 
toegankelijke evenementen van Nederland. De prachtige historische 
binnenstad van Dordrecht vormt het unieke decor van het festival. 
Ieder jaar vinden meer dan 140.000 bezoekers hun weg naar de stad 
en genieten van een brede programmering met meer dan 150 acts op 
10 podia. Om het festival mogelijk te maken zijn er samenwerkingen 
met diverse bedrijven en organisaties uit de omgeving en werken 
onder meer 150 vrijwilligers mee in de productie.  
 
De organisatie neemt haar verantwoordelijk door te streven naar het 
achterlaten van een zo klein mogelijke ecologische footprint. Ze 
proberen zich ieder jaar te verbeteren en stappen te nemen. Om dit in 
goede banen te leiden, is het ‘Let’s Go Green-team’ opgericht. Tijdens 
de editie 2018 heeft Big Rivers voor de eerste maal een bekersysteem 
op basis van hardcups geïntroduceerd.  
  

Specificaties van het evenement 
1. Locatie: Sloterpark, President Allendelaan 3 in Amsterdam 
2. Soort evenement: Dance evenement 
3. Duur van het evenement: 2 dagen  
4. Aantal bezoekers: 45.000 
5. Retoursysteem: 90% 
6. Soort bekers: PET plastic 
7. Leverancier bekers: Packagingdirect 
8. Retourpercentage: CircaTotaal 1.560 KG ingezameld 
9. Afvalinzamelaar: Morssinkhof 
10. Top (wat ging goed?) Wij merken dat onze gasten na meerdere festivals het systeem 

snappen en daardoor ook veel bekers terugkrijgen. 
11.  Tip (wat kan beter?) De laatste beker wordt vaak niet ingeleverd en deze beland alsnog 

op de grond, hier moeten wij nog een oplossing voor verzinnen. 
12. Extra handjes: Ja, via Coca Cola (Never give up on your cup) 
13.  Extra m2: N.B. 
14. Eindoordeel: Het systeem werkt voor ons perfect, na verschillende evenementen 

weten bezoekers ook wat ze moeten doen en dit systeem gaan wij 
in 2020 voorzetten. 
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Specificaties van het evenement 
1. Locatie: Binnenstad van Dordrecht 
2. Soort evenement: Muziekfestival met 10 podia  
3. Duur van het evenement: 3 dagen 
4. Aantal bezoekers: Circa 140.000 
5. Retoursysteem: Beker voor een beker – aanschaf € 2,50 – beker omruilen 
7. Soort bekers: Hardcup (Tritan) met logo van het festival 
8. Leverancier bekers: Global Glass Products (www.globalglassproducts.com) 
9. Extra handjes: Ja, voor spoelen 
10.  Extra m2 opslag: Ja, opslag en spoelruimtes 
11. Eindoordeel: 5 sterren 
12. Bijzonderheden: Op meerdere locaties in het centrum worden glazen gespoeld 

Zwarte Cross 
Zwarte Cross heeft het voornemen om in 2023 
alle bekers en flessen op het festival te 
recyclen. Organisator De Feestfabriek “Alles 
Komt Goed” heeft die ambitie uitgesproken 
het pilotjaar. Afgelopen editie van Zwarte 
Cross werden voor het eerst bekers en flessen 
verzameld voor recycling. Daardoor werd er 
28.200 kilo minder afval geproduceerd dan de 
voorgaande editie. ‘We hebben bijna één 
vijfde kunnen recyclen in het eerste jaar. Dat 
vinden we fantastisch’, zegt projectleider 
Marcus ten Zijthoff in een verklaring. ‘Daarbij 
hebben we behoorlijk wat aanknopingspunten 
gevonden waarmee we de resultaten in de 
toekomst verder kunnen verbeteren. Het 
scheidingsproces achter de schermen verliep 
uitstekend. Er was duidelijk capaciteit om nog 
veel meer werk te verzetten dan in het eerste 
jaar werd aangeboden. De hulp en inzet van de 
bezoeker wordt hierin cruciaal. Bewust 
omgaan met je afval, zodat er wat mee gedaan 
kan worden; dat is de toekomst.’ 
 
Vorig jaar ondertekende Zwarte Cross samen 
met een aantal collega-evenementenmakers 
de Plastic Promise. Doordat er geen logo's op 
de plastic bekers stonden, ontstond er één 
monostroom plastic die voedselveilig kon 
worden gerecycled. Daarmee werd de Plastic 
Promise direct in het eerste jaar vervuld. Ook werd 
door het schrappen van de kartonnen wegwerp-draagtray 14.000 kilo karton bespaard ten opzichte van het 
voorgaande jaar. Het wegwerpexemplaar werd vervangen door de herbruikbare draagtray van Grolsch, 
gemaakt van gerecycled plastic. Er werden meer dan 27.000 Grolsch draagtrays gebruikt. De organisatie 
maakte het volgende filmpje rond het project.  
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Leidens ontzet 
Tijdens het Leidens Ontzet op 2 en 3 oktober wordt traditioneel de bevrijding van de Spanjaarden in 1574 
gevierd. De viering is gratis toegankelijk en strekt zich uit over de gehele binnenstad. Tijdens de editie 2019 
is voor het eerst gewerkt met een systeem van herbruikbare statiegeldbekers, die bij elke bar in de 
binnenstad konden worden ingeleverd. Op basis van de gegevens uit de afgenomen enquêtes en interviews 
is duidelijk geworden dat de invoering van het statiegeldbekersysteem zeer geslaagd is.  
 
Uit de cijfers en het straatbeeld bleek dat statiegeldbekers breed worden geaccepteerd door het publiek 
en de straten aanzienlijk schoner waren. De schoonmaakploegen waren in de ochtend van 3 oktober 2 uur 
eerder klaar met schoonmaken en hebben daarbij 25% minder personeel gebruikt in vergelijking met vorig 
jaar. In de grachten werd nauwelijks een beker teruggevonden.  
  

Specificaties van het evenement 
1. Locatie: In de Schans in Lichtenvoorde 
2. Soort evenement: Muziekfestival met diverse podia 
3. Duur van het evenement: 4 dagen 
4. Aantal bezoekers: 230.000 bezoekers  
5. Retoursysteem: Door bezoekers in aparte bakken, stimulering door afvalteams 
7. Soort bekers: Transparante rPET-bekers zonder logo’s 
8. Leverancier bekers: Bordex Packaging 
9. Retourpercentage: 18% 
10. Afvalinzamelaar: Wellman Recycling (verwerker) 
11. Top (wat ging goed?) In totaal 28.200 kilo afval minder 
12.  Tip (wat kan beter?) Nog veel afval komt in de verkeerde bakken terecht en te veel bekers 

komen nog op de grond terecht waardoor ze niet meer te recyclen zijn. 
13. Extra handjes: 10 vrijwilligers, handmatige nascheiding 
14.  Extra m2 opslag: Niet bekend 
15. Eindoordeel: Het begin is er, het percentage gerecycled beker kan en moet omhoog de 

komende edities. 
16. Bijzonderheden: Voor de 2020-editie streeft de organisatie ernaar om 40 procent  van de 

bekers en flessen te recyclen. Daarvoor doet Zwarte Cross een beroep op 
de festivalgangers: Veel bekers en flessen bereikten in 2019 nog niet de 
afvalbak, maar moesten door de schoonmaakploeg van de festivalweide 
worden opgeraapt. Dit resulteerde in een dermate vervuilde afvalberg 
dat bekers en flessen niet meer voor recycling in aanmerking kwamen. 
Om een tweede leven te kunnen krijgen, moeten bekers en flessen in de 
juiste afvalbak terechtkomen.  
 
De ingezamelde PET bekers & PET-flessen leveren ze, na nascheiding, aan 
bij verwerker Wellman Recycling die de beker en PET-fles verwerkt tot 
korrel/flake, waarmee deze terugkomt in de keten voor voedselveilig 
gebruik, als rPet (wordt verwerkt tot nieuwe PET360-bekers).    
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De sleutel tot succes hierbij was, naast de ruim 250.000 welwillende bezoekers en 12 betrokken 
maatschappelijke partners, een effectieve publiek-private samenwerking. Alle partijen zijn het erover eens 
dat een gezamenlijk systeem cruciaal is om het statiegeldsysteem functioneel te houden. Aanbevolen wordt 
dan ook om het statiegeldbekers en het gezamenlijke systeem in de kern te behouden.  
 
Het volledige en uitgebreide evaluatierapport rondom de invoering van statiegeldbekers tijdens het Leids 
Ontzet leest u hier. 
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DockYard 
 Faul Productions en Dockyard 
Events zijn verantwoordelijk voor 
de dancefestivals Dockyard en 
Mystic Garden. Mystic Garden vindt 
plaats in het Sloterpark te 
Amsterdam in juni. Het techno en 
Housefestival Dockyard vindt plaats 
in het Havenpark te Amsterdam in 
Oktober.  
 
In 2018 werd voor deze producties 
al met de Milieubarometer 
gewerkt. In 2019 werden zowel de 
A Greener Festival Award behaald 
als het Future Proof Festival certificaat. 
Net als Loveland kenmerken deze festivals door de pragmatische aanpak rondom het thema Duurzaamheid. 
Ook hier wordt uitgebreid over gecommuniceerd via de website en tijdens het festival. 
https://dockyardfestival.com/dockyard-festival-ade-2020/ 
  

Specificaties van het evenement 
1. Locatie:  Binnenstad Leiden 
2. Soort evenement:  Volksfeest 
3. Duur van het evenement: 2 dagen 
4. Aantal bezoekers: 250.000 
5. Retoursysteem: Recycle-token, 1 munt gratis bij binnenkomst 
6. Bekers in omloop: 500.000 
7. Soort bekers: PP 
8. Leverancier bekers: Cupking als hoofdleverancier. Daarnaast o.a. Heineken, Starcup 
9. Retourpercentage: 98,2% 
10. Afvalinzamelaar: N.v.t. 
11. Top (wat ging goed?) Beperkte hoeveelheid afval 
12.  Tip (wat kan beter?) Uniformiteit in maatvoering 
13. Extra handjes: Vanwege de omvang van het evenement is een krachtige 

communicatie campagne opgezet om de iedereen (ondernemers én 
bezoekers) in de nieuwe aanpak mee te krijgen. 

14.  Extra m2:  Ja, hoeveelheid niet bekend 
15. Eindoordeel: 5***** 
16. Bijzonderheden: Showcase voor Nederland op deze schaal. Uitgebreid rapport van 

gemeente Leiden beschikbaar: “Evaluatie Statiegeldbekers 2019”. 
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Noorderzon 
Noorderzon Festival of Performing Arts & Society is de ietwat 
curieuze combinatie van een internationaal kunstenfestival op het 
scherpst van de snede met spannende hedendaagse 
podiumkunsten uit alle delen van de wereld... én een groots 
zomerfeest in een vrij toegankelijk plantsoen. 
 
Noorderzon Festival is een jaarlijks terugkerende elf-daagse 
internationale kunstenmanifestatie in het Noorderplantsoen en op 
diverse nabijgelegen locaties in en om het centrum van Groningen. 
Het in 1991 opgerichte Noorderzon Festival biedt een programma 
in een mix van gratis en betaalde voorstellingen. Het aanbod 
bestaat uit theater, muziek, dans, beeldende kunst, multimedia, 
circus en alles wat daar tussenin zit. In 2013 trok Noorderzon 
150.000 bezoekers en werden er 50.000 kaarten voor de 
voorstellingen verkocht. De editie van 2020 vindt plaats van 13 t/m 
23 augustus. 
 
Een uitdaging voor een groot publieksevenement als Noorderzon is 
het terugdringen van de hoeveelheid plastic afval. In samenwerking 
met biersponsor Hertog Jan draait Noorderzon dit jaar mee in de landelijke campagne Never Give Up On 
Your Cup. Van bier tot fris, alle drankconsumpties worden dit jaar geschonken in zogeheten hardcups 
(bekers gemaakt van herbruikbaar hardplastic), waarmee de hoeveelheid wegwerpplastic enorm wordt 
teruggedrongen. Bezoekers kunnen zonder statiegeld gebruik maken van hardcups. Wel wordt een beroep 
op hen gedaan om deze terug te brengen bij de bar. 
  

Specificaties van het evenement 
1. Locatie:  N1-kavel Amsterdam 
2. Soort evenement:  Dance-festival 
3. Duur van het evenement: 1 dag 
4. Aantal bezoekers: 17.000 
5. Retoursysteem: Recycle-token, 1 munt gratis bij binnenkomst 
6. Soort bekers: rPET softcup zonder bedrukking 
8. Retourpercentage: 87% 
9. Afvalinzamelaar: 100% upcycling, gespecialiseerde verwerker 
10. Top (wat ging goed?) Systeem werkt perfect 
11. Extra handjes: 55 uur extra arbeid 
12.  Extra m2:  geen 
13. Eindoordeel: 10  
14. Bijzonderheden: We kopen reeds gerecycled PET in en recyclen het opnieuw. Dus 

geen fossiele grondstoffen gebruikt voor de productie.  
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Specificaties van het evenement 
1. Locatie: Centrum van Groningen 
2. Soort evenement: Kunstenmanifestatie  
3. Duur van het evenement: 11 dagen 
4. Aantal bezoekers: 135.000 bezoekers 
5. Retoursysteem: Geen – Alleen communicatie richting bezoekers 
6. Soort bekers: Hardcups 

 

Fier  
Elk jaar met Pasen organiseert 
Stichting Santatum Fier! Hét 
Smaak & Vermaak festival op het 
erf en in de wei van Bioboerderij t 
Schop. Een festival op de avond 
van de eerste Paasdag en op 
tweede paasdag is er de hele dag 
smaak & vermaak. Fier is op beide 
dagen vrij toegankelijk voor 
iedereen.  
 
Met gemiddeld 3.500 bezoekers 
zijn de voorgaande edities 
succesvol verlopen en ook in 2019 
was het weer een geslaagd 
festival met een mooi programma 
en gezellige drukte. 
 
Fier! heeft een sfeer die bourgondisch, authentiek en laagdrempelig te noemen is. Kwaliteit staat voorop. 
Alles heeft een eigen verhaal. Dit geldt voor goed (biologisch) eten en drinken, maar net zo goed voor het 
afwisselend entertainment zoals muziek, workshops, sprekers en het levendige kinderprogramma. Tijdens 
het festival is Stichting Heartsafe Hilvarenbeek aanwezig om meer aandacht te krijgen voor haar 
activiteiten. 
 
Bewustwording rondom duurzaamheid is de moraal van het Fier festival. De overstap op hardcups is een 
logische ontwikkeling in dit proces. In de communicatie draait de organisatie er geen doekjes om. Over 
vervoer staat op de website geschreven: Aangezien wij duurzaamheid promoten kom je hopelijk te voet of 
met de fiets. Anders is het Openbaar Vervoer een goede optie. 
 

Specificaties van het evenement 
1. Locatie: Bio Boerderij ’t Schop in Hilvarenbeek (afgesloten terrein) 
2. Soort evenement: Gratis toegankelijk Smaak & Vermaak festival (muziek, theater en 

sprekers) 
3. Duur van het evenement: 2 dagen 
4. Aantal bezoekers: Circa 4.000 
5. Retoursysteem: Een beker is 1 consumptiebon 
6. Bekers in omloop: Totaal 4.000 bekers (gespoeld op locatie) 
7. Soort bekers: Latin, 0,20 liter policarbonaat 
8. Leverancier bekers: Dutchcups 
9. Retourpercentage: 90% 
10. Afvalinzamelaar: Donders Afval Esbeek 
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11. Top (wat ging goed?) Geen restafval op de grond, mensen kregen duidelijke uitleg 
waarom wij voor dit systeem gekozen hadden, dit werkt in de 
praktijk goed. We hebben nog maar 2 big bags afval in plaats van 15 
in voorgaande jaren. 

12.  Tip (wat kan beter?) Je mist omzet omdat mensen minder snel een rondje halen, voor 
elke niet ingeleverde beker moet je namelijk opnieuw borg betalen. 
Dus als jouw buurman z’n glas nog niet leeg heeft, ga je niet voor 
hem een nieuw drankje meenemen. Dus mensen wachten langer 
met halen.  
Wat verder opviel is dat als mensen de beker lieten staan als ze naar 
huis gingen, kinderen gingen deze gingen verzamelen.  

13. Extra handjes: Niet bekend 
14.  Extra m2 opslag: Niet bekend 
15. Eindoordeel: De borg van € 2,50 was niet optimaal voor de omzet, wel was het 

daarmee heel duidelijk wat ons standpunt is en mensen gaan daar 
dan wel in mee. Ze nemen dit bedrag serieus, dat zie je aan het 
restafval terug.  

16. Bijzonderheden: Voor volgend jaar kijken we naar: 
• dat mensen bij de entree een token krijgen voor hun eerste 

beker. Raken ze hun beker gaandeweg kwijt, betaal je 2,50 
en krijg je nieuwe beker b.v.  

• Of bij de entree € 1,00 laten betalen voor de ‘duurzaamheid’ 
en we werken niet meer met borg maar wel met 
herbruikbare bekers. Deze gebruiken we dan maar éénmalig 
(nadenken over ophaalsysteem). De opbrengst van de euro’s 
dekken de kosten van de huur van de bekers. 

Best Kept Secret 
Best Kept Secret wordt sinds 
2013 jaarlijks georganiseerd in 
Hilvarenbeek. De line-up van 
Best Kept Secret typeert zich 
door de vele mogelijkheden tot 
ontdekken, vooral op het gebied 
van Indie. Het festival vindt 
plaats op het 
evenemententerrein van de 
Beekse Bergen direct naast het 
Victoriameer en heeft daarmee 
een prachtige natuurlijke 
omgeving.  
 
Het gebruik van hardcups is bij 
Best Kept Secret al jaren 
geleden ingevoerd. Het festival 
was een van de eerste grote 
Nederlandse evenementen die hier 
op overging. Afgelopen editie ging de organisatie nog een stapje verder. De hardcups hadden namelijk geen 
bedrukking meer, waardoor ze makkelijk voor andere evenementen ingezet kunnen worden.  
 
Je krijgt je cup op Best Kept Secret op het moment dat je wat te drinken besteld. Er wordt automatisch ook 
statiegeld in rekening gebracht, wat je terugkrijgt als je aan het einde van de dag je beker weer inlevert.  
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Bruis  
Bruis bestaat sinds 2007 en is 
een gratis toegankelijk en 
kindvriendelijk festival in het 
Frontenpark aan de rand van 
het centrum van de stad 
Maastricht met een maximale 
capaciteit van 15.000 bezoekers 
per dag  
Bruis profileert zich als opening 
van het culturele seizoen en 
wordt georganiseerd door 
Stichting Muziekgieterij in 
samenwerking met Cultura 
Mosae. De Muziekgieterij is het 
poppodium van Maastricht en binnen 
Cultura Mosae zijn sinds 2016 alle culturele projecten van Centrummanagement Maastricht zijn 
ondergebracht. 
  
De organisatie van BRUIS vindt het belangrijk om een kwaliteitsfestival neer te zetten met respect voor de 
stad Maastricht, de omgeving, de bezoekers en haar bewoners. De organisatie realiseert zich dat dit jaarlijks 
feestje een impact heeft op het milieu. Ieder jaar doen zij haar uiterste best om hier weer een verbeterslag 
te maken en nog meer kwaliteit te bieden en de belasting op de omgeving te verlagen. 
  
BRUIS zet een aantal initiatieven in om het festival GROENER te laten zijn. Zo er werd er tijdens editie 2013 
voor het eerst gewerkt met hard plastic bekers voor bier en fris. Hiervoor werd een statiegeldsysteem 
ingezet: Bezoekers betalen niet één maar twee consumptiebonnen voor het eerste drankje. Ieder volgend 
drankje krijg je aan de bar in ruil voor je beker en één consumptiebon. Of twee bekers en géén bon, dat kan 
ook. Bij het verlaten van het terrein levert de bezoeker de beker weer bij de organisatie in. Hij krijgt er dan 
€ 1,- contant voor terug. Die andere euro wordt ingezet voor goede doelen, dat was dit jaar: 
studentsforclimate.nl en preciousplastic.com.  
  

Specificaties van het evenement 
1. Locatie: Beekse Bergen te Hilvarenbeek 
2. Soort evenement: Muziekfestival met diverse podia 
3. Duur van het evenement: 3 Dagen 
4. Aantal bezoekers: 75.000 (over 3 dagen)  
5. Retoursysteem: PP-bekers met statiegeldsysteem 
6. Soort bekers: Transparante PP-bekers zonder logo’s 
7. Retourpercentage: 85 % retour 
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Specificaties van het evenement 
1. Locatie: Frontenpark Maastricht 
2. Soort evenement: Gratis toegankelijk muziekfestival met diverse podia 
3. Duur van het evenement: 3 dagen 
4. Aantal bezoekers: 21.000 (over 3 dagen) 
5. Retoursysteem: Beker voor een beker aanschaf 1 consumptiemunt – € 1,- retour bij 

inleveren 
6. Bekers in omloop: 16.920 bekers totaal in omloop 
7. Soort bekers: PP 
8. Leverancier bekers: Global Glass Productions/ Coppo 
9. Retourpercentage: 93%  
10. Afvalinzamelaar: Suez Recycling and Recovering 
11. Top (wat ging goed?) • Donatie aan de goede doelen: circa €5.000,- 

• Geen bekerinlevering door kinderen en max. 5 bekers per 
keer 

12.  Tip (wat kan beter?) Meer lege kratten om bekers in te verzamelen 
13. Extra handjes: In totaal 9 FTE’s extra van ’s middags tot een uur na sluitingstijd (4 

innamepunten, bezet door 2 personen, gedurende het hele event + 
supervisor) 

14.  Extra m2 opslag: Is niet gemeten en was ook geen probleem bij BRUIS 
15. Eindoordeel: BRUIS is erg tevreden over de inzet van de hardcup bekers. Er is 1 

klacht binnen gekomen en er zijn er circa € 5.000 gedoneerd, dus 
een succes!  

16. Bijzonderheden: Het vraagt wat meer van de organisatie en kost wat meer tijd in de 
handling (er werd zelf gespoeld), maar het terrein zit er uit als een 
biljartlaken zo schoon. Dit leidt tot een grote tevredenheid bij de 
bezoeker, beter gedrag en scheelt 6 van de 7 afvalcontainers.   

 
HBO Intro Festival 
Jaarlijks organiseert Avans Hogeschool 
in de maand september (begin van het 
schooljaar) in Den Bosch het INTRO 
Festival voor nieuwe studenten van  
Avans, Fontys, HAS, Koning Willem I 
College, Helicon en JADS.   
 
Avans Hogeschool is van mening dat zij 
als onderwijsinstelling in zijn 
algemeenheid een voorbeeldfunctie in 
de samenleving vervullen en zodoende 
ook op gebied van duurzaamheid. De 
afgelopen jaren heeft het INTRO Festival 
Den Bosch, flinke stappen gemaakt met 
betrekking tot het verduurzamen van het 
festival. Voor haar inspanning op het gebeid van duurzaamheid ontving het evenement het Future Proof 
Festival-certificaat. 
 
De ambitie is om in de aankomende jaren onze festivals te blijven verduurzamen om hierdoor ons steentje 
bij te dragen aan de wereld van morgen. Sinds 2017 maakt de organisatie gebruik van hardcups. De bekers 
worden gehuurd en de organisatie betaald alleen voor transport en waskosten. 
 



 

65 

 
Mystic Garden 
Faul Productions en Dockyard 
Events zijn verantwoordelijk 
voor de dancefestivals 
Dockyard en Mystic Garden. 
Mystic Garden vindt plaats in 
het Sloterpark te Amsterdam in 
juni. Het techno en 
Housefestival Dockyard vindt 
plaats in het Havenpark te 
Amsterdam in Oktober.  
 
In 2018 werd voor deze 
producties al met de 
Milieubarometer gewerkt. In 
2019 werden zowel de A 
Greener Festival Awards 
behaald als het Future Proof 
Festival certificaat. Net als 
Loveland kenmerken deze festivals 
door de pragmatische aanpak rondom het thema Duurzaamheid. Ook hier wordt uitgebreid over 
gecommuniceerd via de website en tijdens het festival. https://dockyardfestival.com/dockyard-festival-
ade-2020/ 
  

Specificaties van het evenement 
1. Locatie:  Evenemententerrein Onderwijsboulevard Den Bosch 
2. Soort evenement:  HBO Intro 
3. Duur van het evenement: 1 dag 
4. Aantal bezoekers: 4.200 
5. Retoursysteem: Hard-cup systeem. Statiegeld bij eerste consumptie 
6. Bekers in omloop: 27.000 (35.000 bekers besteld) 
7. Soort bekers: PP 
8. Leverancier bekers: Eco-cup 
9. Retourpercentage: 93%  (incl rondje rapen) 
10. Afvalinzamelaar: Nvt 
11. Top (wat ging goed?) Geen zwerfafval. Uitstraling. 
12.  Tip (wat kan beter?) Communicatie bekersysteem (bekertoken vs drankmuntje) 
13. Extra handjes: Per bar 2 extra mensen (2 barren) 
14.  Extra m2:  16 m2 per bar (x2 barren). Vooral vanwege handling en opslag.  
15. Eindoordeel: 9 (zwerfafval),   7 (handling),   
16. Bijzonderheden: Laatste rondje inleveren voor contant geld of doneren aan 

wensambulance. 
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Ploegendienst 
Ploegendienst is een evenement van Kairos Events uit Breda. Ploegendienst festival is in 2015 voor het eerst 
georganiseerd op het Haveneiland in Breda. Ploegendienst is van origine een house/techno festival, maar 
gaat verder dan dat. Ploegendienst draait vooral om (deep)house, techno en disco en natuurlijk om het 
totaalplaatje waarbij het concept van A tot Z wordt doorgevoerd. Het evenement wordt sinds 2017 
gehouden rond de Galderse Meren, een recreatiegebied met verschillende plassen ten zuiden van Breda.  
 
De organisatie 
probeert op de 
werkvloer te nemen 
voor de prachtige 
planeet. 
Ploegendienst heeft 
in 2017 in 
samenwerking met 
de gemeente Breda 
voor de eerste maal 
hardcups ingezet op 
het evenement. In 
2019 heeft de 
organisatie van 
Ploegendienst de 
Plastic Promise 
ondertekent. Het is 
iedere editie weer 
zoeken naar de 
beste manier om 
duurzaamheid zo 
goed mogelijk te implementeren. Ook in 2019 werkte de organisatie met hardcups. Afgelopen editie werd 
gewerkt met inzamelpunten naast iedere bar, waar bezoekers hun beker kunnen inruilen voor een halve 
munt. Aan de bar betaal je het drankje altijd inclusief de halve munt statiegeld. Aan het eind van de dag 
kunnen bekers ingeleverd worden bij een inzamelpunt of de beker kan ingeleverd worden bij de uitgang. 
Deze opbrengst gaat naar het goede doel: BECAUSE WE CARRY.  Tijdens de eerste editie met hardcups werd 
gewerkt op basis van 1 inzamelpunt en een ander statiegeldsysteem. 

Specificaties van het evenement 
1. Locatie:  Sloterpark Amsterdam 
2. Soort evenement:  Belevingsfestival 
3. Duur van het evenement: 1 dag 
4. Aantal bezoekers: 15.000 
5. Retoursysteem: Recycle-token, 1 munt gratis bij binnenkomst 
6. Soort bekers: rPET-cups zonder bedrukking 
7. Retourpercentage: 90% ( circa 1.700 kg) 
8. Afvalinzamelaar: 100% upcycling, gespecialiseerde verwerker 
9. Top (wat ging goed?) Systeem werkt perfect 
10.  Tip (wat kan beter?) Lipton leverde groen rPET, voortaan geen gekleurd rPET meer 

accepteren van leveranciers. 
11. Extra handjes: 50 uur extra arbeid 
12.  Extra m2:  geen 
13. Eindoordeel: 10  
14. Bijzonderheden: We kopen reeds gerecycled PET in en recyclen het opnieuw. Dus 

geen fossiele grondstoffen gebruikt voor de productie.  
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Specificaties van het evenement 
1. Locatie: De Galderse Meren (onder Breda) 
2. Soort evenement: Muziekfestival met 7 podia 
3. Duur van het evenement: 1 dag 
4. Aantal bezoekers: 6.700 bezoekers 
5. Retoursysteem: Borg werd gevraagd op iedere houder van drank die uitgegeven 

werd (cups, flesjes en blikjes). Een bezoeker had 2 opties; ofwel de 
hij kwam voor het eerst een drankje halen en betaalde borg voor de 
houder die hij meenam, ofwel dat hij oude cups inleverde en 
daarvoor nieuwe terugkreeg. Vanaf 17:00 konden bezoekers de 
beker inleveren bij het Duurzaamheidspunt op het terrein (geplaatst 
bij de uitloop) zodat zij één euro van de borg terug konden krijgen 
wanneer zij naar huis gingen. 

6. Bekers in omloop: 60.000 
7. Soort bekers: PP 
8. Leverancier bekers: Rekwup (België) 
9. Retourpercentage: 99,5% 
10. Afvalinzamelaar: N.v.t.  
11. Top (wat ging goed?) De bar-medewerkers hebben de handeling m.b.t. de hard-cups niet 

als vervelend beschouwd en de logistiek en het schenken verliep 
soepel. Er zijn weinig klachten geweest over de overstap; de 
bovenliggende toon van de bezoeker was positief en bewust. 

12.  Tip (wat kan beter?) De communicatie omtrent de hard-cups is niet bij alle bezoekers 
juist geïnterpreteerd: hierdoor ontstonden er discussies over het 
inleveren van slechts één beker per persoon. 

13. Extra handjes: 5 medewerkers bij het inname punt 
14.  Extra m2 opslag: Inzamelpunt 
15. Eindoordeel: ***** 
16. Bijzonderheden: De getallen dateren van de editie 2017 op basis van het rapport 

Hardcups X Festivals (door Niels Timmermans). Quote van de 
organisatie:  ''Hard-cups zijn, naar onze mening, een duurzame en 
werkbare oplossing voor festivals en kunnen op bijna ieder festival, 
zonder te veel extra kosten en moeite worden ingezet; de 
uitvoerbaarheid van het systeem is hoog.'' 

 
 

  



 

68 

Bijlage 2: Plastic: een toelichting op de verschillende kenmerken van plastic 
 
Plastics zijn zogenaamde polymeren: lange ketens van moleculen, vooral koolstof. De meeste plastics (meer 
dan 99%) worden gemaakt uit aardolie, maar ze kunnen ook uit hernieuwbare bronnen worden gemaakt. 
Om plastic een gewenste eigenschap mee te geven (bijvoorbeeld buigzaam of juist hard), kunnen andere 
moleculen worden toegevoegd aan deze koolstofketen. De meeste plastics zijn recyclebaar. Ze kunnen na 
gebruik worden gesmolten en daarna gevormd tot een nieuw (en dus gerecycled) product.  
 
In de praktijk worden veel verschillende termen gebruikt om de verschillende kwaliteiten en eigenschappen 
plastics te omschrijven. Hieronder een overzicht van de meest gebruikte. 
 
Recyclebaar 
Wat betekent het? Materialen of producten die kunnen worden verwerkt om opnieuw te worden gebruikt. 
 
Wat te overwegen: 'recyclebaar' betekent niet dat het product wordt gerecycled. Dit hangt af van de 
infrastructuur op een locatie en/of in een regio. Je moet zelf de verantwoordelijkheid nemen om te 
scheiden recyclebaar afval en zorgen voor de juiste inzameling. 
 
Gemaakt van gerecycled materiaal 
Wat betekent het? Materialen of producten die geheel of gedeeltelijk zijn gemaakt met materialen die zijn 
geweest teruggewonnen of afgeleid van de afvalstroom. 
 
Wat te overwegen: deze materialen zijn een duurzamere optie dan producten gemaakt met nieuwe 
materialen. Producten gemaakt van gerecyclede grondstoffen tonen dit meestal trots in hun marketing of 
op labels. Gooi deze na gebruik op de juiste manier weg om door te gaan naar met het sluiten van de 
kringloop. 
 
Bioplastic 
Wat betekent het? Dit verwijst in wezen naar kunststoffen die op basis van niet-aardolie zijn gemaakt 
middelen zoals maïszetmeel, aardappelzetmeel en suikerriet. Ze worden gewoonlijk op de markt gebracht 
als zijnde composteerbaar of biologisch afbreekbaar. 
 
Wat te overwegen: Doordat ze gemaakt zijn van hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen hebben ze een 
lagere milieu impact tijdens de productiefase in relatie tot traditionele plastic tegenhangers. Echter dit soort 
plastic vereist industriële processen om ze af te breken. Bioplastic mag niet worden gemengd met 
traditionele kunststoffen voor recycling, omdat dit het recyclingproces vervuilt, waarna het materiaal 
alsnog in de verbrandingsoven beland. Een veel voorkomende bioplastic die tegenwoordig wordt gebruikt 
voor producten voor eenmalig gebruik zoals borden, plastic glazen en bestek is PLA (polymelkzuur). Ook dit 
vereist industriële compostering. 
 
BPA-vrij 
Wat betekent het? Dat het product niet de chemische stof Bisphenol-A bevat. 
 
Wat te overwegen: Producten die BPA-vrij zijn, kunnen andere chemicaliën van Bisphenol bevatten uit de 
familie zoals BPS of BPF. Deze lijken qua samenstelling erg op elkaar.  
 
Composteerbaar 
Wat betekent het? Een product dat in staat is om (meestal binnen 90 dagen) te desintegreren in natuurlijk 
elementen die geen gifstoffen achterlaten in een composteringsomgeving. 
Wat te overwegen?: De meeste producten die als composteerbaar worden beschreven, vereisen hiervoor 
industriële faciliteiten. Om het product daadwerkelijk te composteren dient de verwerking te gebeuren 
volgens erkende normen zoals EN13432. Composteerbare kunststoffen breken niet op dezelfde manier af 
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als andere organische materialen (voedsel of tuinafval) en ze zorgen voor vervuiling in het recycleproces 
indien gemengd met traditionele kunststoffen. 
 
Biologisch afbreekbaar 
Wat betekent het? Een stof of object dat kan worden afgebroken door bacteriën of andere levende 
organismen, waardoor vervuiling wordt voorkomen. 
 
Wat te overwegen: sommige adverteerders gebruiken het woord biologisch afbreekbaar en 
composteerbaar door elkaar, ze betekenen echter heel verschillende dingen. Biologisch afbreekbaar plastic 
kan afbreken in kleinere stukjes plastic en uiteindelijk eindigen als microplastic, wat ook een belangrijk 
probleem is als het gaat om oceaanvervuiling. 
 
UV- afbreekbaar 
Wat betekent het? Een stof die kan ontbinden bij blootstelling aan zonlicht. 
 
Wat te overwegen: zonlicht maakt door licht afbreekbaar plastic bros en wordt kleiner stukjes, het betekent 
niet dat het uiteenvalt in een natuurlijke substantie. Omdat zonlicht niet in stortplaatsen schijnt of de 
bodem van de oceaan bereikt, het is zeer onwaarschijnlijk dat producten op die locaties zullen afbreken. 
Fotoafbreekbare producten die drijven kunnen in een maritieme omgeving uiteenvallen in microplastics. 
 
Oxo-degradeerbaar 
Wat betekent het? Producten gemaakt van traditioneel plastic gemengd met additieven die biologische 
afbraak nabootsen.  
 
Wat te overwegen: deze producten worden niet als bioplastics beschouwd en voldoen er ook niet aan 
huidige composteerstandaarden. De additieven zijn ontworpen om het traditionele plastic sneller af te 
breken, ze vallen uiteen in kleine stukjes plastic waarmee ze dus bijdragen aan het probleem van 
microplastics. 
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Bijlage 2: Overzicht van veel gebruikte soorten plastic voor drinkbekers (cups) 

 
1. Biologisch afbreekbaar plastic (PLA) 

PLA staat voor polylactic acid, beter bekend als biologisch afbreekbaar plastic of bioplastic. Het 
wordt vervaardigd uit 100% hernieuwbare bronnen. Het wordt verkregen door vergisting van 
zetmeel uit bijvoorbeeld maïs of suikerriet. 
 
Eigenschappen van PLA 
PLA is een transparant, relatief bros materiaal, en qua glans en helderheid vergelijkbaar met PS. De sterkte 
van PLA is ongeveer hetzelfde als dat van PET. PLA is goed bestand tegen vet en voorkomt verlies van smaak 
en aroma. PLA is bestand tegen tempraturen van 0°C tot +40°C. 
 
Afbraakproces van PLA 
PLA kan worden afgebroken in biologische industriële compostering systemen. Het materiaal wordt dan bij 
hoge tempraturen en luchtvochtigheid in een periode van 45 – 60 dagen afgebroken tot melkzuur, en kan 
dan omgezet worden naar monomeren of polymeren. Het kan ook door micro-organismen worden 
afgebroken tot koolstofdioxide, water en organisch materiaal. 
 

2. Pet – rPET 
Polyethylene terephthalate, beter bekend als PET, is een thermoplastische kunststof die zich onder 
verhitting gemakkelijk laat vervormen. De grootste voordelen van PET verpakkingen zijn de 
uitstekende barrière eigenschappen,  de hoge slagvastheid, de extreme helderheid, gemakkelijk 
verwerking- en bewerkingmethodes en dat het volledig recyclebaar is. 
 
A-PET en C-PET 
Er zijn twee hoofdtypes PET voor het produceren van kunststof bakjes, potten en schalen: Amorphous PET 
(A-PET) en Crystalline PET (C-PET). Het grote verschil is dat C-PET ondoorzichtig is, en het daardoor mogelijk 
is niet-heldere verpakkingen te produceren, terwijl A-PET vormloos is en daardoor glashelder. 
 
Zowel A-PET als C-PET zijn opgebouwd uit meerdere lagen, A-B-A, waarin A een nieuw materiaal is en laag 
B een laag gerecycled onbenut productieafval(restmateriaal van uitgestanste vorm) kan zijn. 
A-PET is glashelder en bestand tegen tempraturen van -40°C tot +70°C. Het is een hele taaie plastic met een 
hoge slagvastheid en een uitstekende barrière tegen zuurstof, water, koolstofdioxide en stikstof. 
 
C-PET is ondoorzichtig en is zeer goed bestand tegen zeer hoge tempraturen en heeft een grandioze 
slagvastheid bij lage tempraturen. C-PET is bestand tegen tempraturen van -40°C tot + 220°C. Bijna alle 
verpakkingen van C-PET kunnen ook geproduceerd worden van A-PET. 
 
rPET 
Recycled PET (gerecycled PET, rPET) valt binnen de categorie PET materialen. rPET bestaat ook uit meerdere 
lagen, A-B-A, waarin A bestaat uit 7,5% nieuw materiaal. De B-laag bestaat uit 35% productieafval 
(restmateriaal van uitgestanste vorm) en 50% gerecycled PET materiaal van PET flessen. Door het gebruik 
van gecertificeerd rPET in de middenlaag kunnen we een voedselveilige verpakking garanderen, terwijl we 
tot 85% gerecycled materiaal gebruiken. Omdat Pet goed recyclebaar is, heeft rPET dezelfde eigenschappen 
als PET. rPET onderdoet niet aan de helderheid van nieuw PET materiaal, en kan gewoon weer worden 
gerecycled. rPet is een zeer milieuvriendelijke en degelijke oplossing. 
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3. Polystyreen Verpakkingen 
Polystyreen (PS) is een van de meest gebruikte materialen voor o.a. voedselverpakkingen. Het is een 
hard, glashelder materiaal, maar ook een beetje bros. Er kunnen diversen soorten PS worden 
geproduceerd en verwerkt, afhankelijk van de eisen die er aan gesteld worden. PS is niet oven- en 
magnetronbestendig, en daardoor niet geschikt voor voedingsmiddelen die opgewarmd worden in de 
verpakking. 
PS is ook waardevol als afval en kan worden gerecycled tot nieuwe grondstof voor non-food doeleinden. 
 
OPS 
OPS staat voor oriented polystyrene, dat wil zeggen dat een geëxtrudeerde (geperste) folie wordt uitgerekt, 
waardoor de moleculaire kettingen worden gericht en de mechanische eigenschappen van het materiaal 
wordt beïnvloedt. Een georiënteerd materiaal wordt hierdoor sterker;  of in dit geval harder. OPS is bestand 
tegen tempraturen tussen de -18°C tot +85°C en is daardoor geschikt als verpakking voor droge en koude 
voedingsmiddelen die niet opgewarmd hoeven worden in de verpakking. 
 
HIPS 
HIPS staat voor High Impact Polystyrene, en is een soort polystyreen waar Butadieenrubber aan toegevoegd 
is. Dit maakt het materiaal zachter en geeft het een hogere slagvastheid. Tegelijkertijd worden ook andere 
eigenschappen verbeterd, waardoor HIPS vorst kan weerstaan. 
HIPS is bestand tegen tempraturen van -40°C tot +85°C en is geschikt als verpakking voor droge en koude 
levensmiddelen die niet opgewarmd worden in de verpakking.  
 

4. Polypropyleen Verpakkingen 
Polypropeen, beter bekend als polypropyleen (PP) is een thermoplastische polymeer dat 
gebruikt wordt voor zeer uiteenlopende toepassingen, zo ook voor voedsel verpakkingen. Het is 
een stevig materiaal dat magnetronbestendig is en goed bestand tegen chemische oplossingen, 
basen en zuren. 
 
PP is ook als afval erg waardevol. Het kan gerecycled worden tot nieuwe grondstof voor non-food 
producten en doeleinden. 
 
Er zijn drie types polypropyleen: een homopolymeer, een blokcopolymeer en een random copolymeer. 
 
Welk type er gebruikt wordt is vooral afhankelijk van de eigenschappen die gesteld worden aan het 
eindproduct. Er wordt namelijk altijd een zo goedkoop mogelijke grondstof gebruikt om de gewenste 
eigenschappen van het eindproduct te behalen. 
 
Homopolymeer 
Homopolypropyleen (HoPP) bestaat uit verbindingen van gepolymeriseerde propyleen atomen 
(monomeren). HoPP is magnetronbestendig en vooral geschikt voor heet afvullen. 
 
Blokcopolymeer 
Copolymeer-polypropyleen(CoPP) bestaat uit verbindingen van gepolymeriseerde propyleen atomen met 
gecopolymeriseerd polyethyleen (PE). CoPP is minder transparant dan HoPP, en is zonder kleurtoevoeging 
melkachtig wit. CoPP is soepeler en taaier HoPP, en heeft daarom een hogere slagvastheid en is bestand 
tegen lagere tempraturen. CoPP is bestand tegen tempraturen van -40°C tot  121°C en is wederom 
magnetron bestendig en bijzonder geschikt voor heet afvullen.  
 
Randomcopolymeer 
Een random copolymeer is glashelder maar heeft de eigenschappen van een homopolymeer. Het is bestand 
tegen tempraturen van 2°C tot 121°C, is magnetronbestendig maar niet diepvriesbestendig. 
Indien een glasheldere diepvriesbestendige verpakking gewenst is, kan random copolymeer gemengd 
worden met clyrell harsen. 
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Bijlage 3: 
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Bijlage 4: Plastic Pact 
 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: 
1. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw S. van Veldhoven-van der Meer, 
handelend in haar hoedanigheid van bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der 
Nederlanden, hierna te noemen Ministerie van IenW; 
 
Plastics Toepassende Bedrijven: bedrijven die hetzij plastics toepassen in consumptiegoederen of 
verpakkingen, zoals producenten in de voedsel- en drinkwarensector en verpakkers, dan wel deze 
gebruiken in hun bedrijfsvoering, zoals retailers, horeca ondernemingen, logistieke dienstverleners, 
cateraars, festivalorganisatoren: 
 
2. Friesland Campina Nederland B.V., vertegenwoordigd door dhr. B. Roelofs en mw. M. Schulte 
3. Unilever Nederland B.V., vertegenwoordigd door mw. C. Braams 
4. Nestlé Nederland B.V., vertegenwoordigd door dhr. P.A. Michaud 
5. Vrumona B.V., vertegenwoordigd door dhr. M. Spits 
6. Coca-Cola European Partners Nederland B.V., vertegenwoordigd door dhr. J. Wassink 
7. Heineken Nederland Commercie, vertegenwoordigd door mw. Z. Schellekens 
8. Koninklijke Grolsch N.V., vertegenwoordigd door dhr. K.J. van ‘t Hof 
9. Inbev Nederland N.V., vertegenwoordigd door dhr. W. Heiwegen 
10. Albert Heijn B.V., vertegenwoordigd door mw. M.W.E. van Egmond 
11. Jumbo Supermarkten B.V., vertegenwoordigd door mw. C.S. Trügg 
12. Lidl Nederland GmbH, vertegenwoordigd door mw. Q.A. de Weerd en dhr. M.A. Oosterwijk 
13. Aldi Inkoop B.V., vertegenwoordigd door dhr. E.J. Verheul 
14. Ekoplaza Franchise B.V., vertegenwoordigd door dhr. S.H.O. IJzerman 
15. C.I.V. Superunie B.V.1, vertegenwoordigd door dhr. T.J.M. Roozen 
16. Plus Retail B.V., vertegenwoordigd door dhr. E. Leebeek 
17. Vomar Voordeelmarkt B.V., vertegenwoordigd door dhr. A.A. van Haren en dhr. J.F Zwanenburg 
18. HEMA B.V. vertegenwoordigd door dhr. I. Vliegen 
19. Sodexo B.V., vertegenwoordigd door mw. M.J. Paalvast 
20. ISS Catering Services, vertegenwoordigd door dhr. R. Weddepohl 
21. Starbucks Coffee Netherlands B.V., vertegenwoordigd door dhr. G. van Vugt 
22. McDonald’s Nederland B.V., vertegenwoordigd door dhr. E. Dito 
23. NS Stations B.V., vertegenwoordigd door dhr. B.A.J. Hendriks 
24. Pathé Theatres B.V., vertegenwoordigd door dhr. J. Hoedervangers 
25. Mojo Concerts B.V., vertegenwoordigd door dhr. R.M. Brouwer 
26. Air Events, vertegenwoordigd door dhr. N. de Geus 
27. Apenkooi, vertegenwoordigd door J.G.A. Goossen 
28. Stichting Vierdaagsefeesten, vertegenwoordigd door dhr. L. Weterings 
29. Coöperatie Royal FloraHolland U.A., vertegenwoordigd door dhr. Y.N. Pasma 
30. Hordijk Spuitgietverpakkingen B.V., vertegenwoordigd door dhr. E. Liebers 
31. Hordijk Verpakkingsindustrie Zaandam B.V., vertegenwoordigd door dhr. E. Liebers 
32. PaCombi Group B.V., vertegenwoordigd door Dhr. H.B. van Dongen. 
33. Oerlemans Packaging, vertegenwoordigd door dhr. R. Verhagen 
34. A TOP B.V., vertegenwoordigd door dhr. A. Hoekstra en A. Verbeek 
35. Haval Disposables B.V., vertegenwoordigd door dhr. E.J.M. van Limpt 
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Bijlage 5: Overzicht leveranciers Hardcups 
 
 

Leveranciers hardcups Nederland Leveranciers overige landen 
• www.cupking.nl 
• www.dutchcups.nl 
• www.supportmarkt.nl  
• www.greencups.nl  
• www.cupstack.nl 
• www.starcups.nl 
• www.greencups.nl 
• www.globalglassproducts.com 
• www.cuplo.nl 
• www.ekomon.nl 

 

• www.ecoverre.com 
• www.rekwup.be/index.php 
• www.green-goblet.com 
• www.festicup.be 
• www.ecocupshop.co.uk 
• www.festicup.be 
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Bijlage 6: Artikel Brabants Dagblad – Tilburgse Kermis 
 

Kermis duurzamer: ‘Roze loper van gebruikte plastic 
bekers’ 
TILBURG - De kermis moet milieuvriendelijker. Het bedrijf Philtex uit Tilburg wil minder plastic in de 
binnenstad en gaat plastic bekers zoveel mogelijk recyclen. 

De Tilburgse kermis kan een stuk duurzamer en achter de schermen wordt daaraan gewerkt. Een tas, een 
roze loper? wat is nog niet duidelijk, maar het Tilburgse bedrijf Philtex wil tijdens de kermis van 2020 
producten laten zien die zijn gemaakt van plastic bekers die dit jaar op de kermis zijn ingezameld. 

Muziekfestivals 
Philtex richt zich op recycling van plastic. Het bedrijf werkt samen met Heineken en heeft op drie 
muziekfestivals, waaronder King’s Day in Amsterdam bekers ingezameld en die verwerkt tot een bar. Deze 
bar is geplaatst op het dancefestival Defqon in Biddinghuizen. Ook voor de kermis broedt Philtex op 
producten van gerecycled plastic. Daarvoor zit het om tafel met de gemeente, het kermisteam en het 
Brabants Afval Team (BAT). 

Op de kermis stonden dit jaar tachtig afvaleilanden waar passanten hun afval gescheiden in kwijt konden, 
plastic in de ene bak, restafval in de andere bak. De plastic bekers zijn door via het BAT naar Philtex 
gegaan. Ook cafés hebben plastic bekers ingezameld en die aangeboden. Bij Philtex wordt het plastic 
verwerkt tot granulaat. Van dat materiaal kunnen producten worden gemaakt als poncho’s, tassen en 
fleece-truien. Tijdens de kermis is in tien dagen 65 ton afval opgehaald, zowel restafval als plastic. 

Meerdere soorten plastic 
Volgens Peter van Veggel van Philtex is de kermis geen gemakkelijk evenement om te recyclen. ,,Op een 
festival is één leverancier van bier en fris en dus één soort plastic. De Tilburgse kermis is een open terrein 
met veel horeca. De plastic bekers die worden gebruikt zijn van verschillend materiaal, PP, PET, PLA. We 
willen toe naar één soort plastic. Brouwerijen die bekers leveren zijn daarover ook in overleg.” Die moeten 
voldoen aan nieuwe Europese eisen om geen eenmalig bruikbaar plastic meer aan te bieden. 

Statiegeldglazen 
Tijdens het overleg van verduurzaming van de kermis zal ook worden gesproken over het gebruik van hard 
cups, plastic statiegeldbekers, zoals dit jaar al bij theaterkermis LunaLunaLuna het geval was. Volgens Van 
Veggel zal het introduceren van ‘hard cups’ niet gemakkelijk worden omdat de kermis een open terrein is 
met veel horeca en veel bezoekers. Niettemin wordt er onderzoek naar gedaan. 

Veel plastic bekers worden tijdens de kermis op de grond gegooid. Volgens Peter van Veggel zijn die 
bekers niet te recyclen. ,,Ze zijn ernstig vervuild, soms zit er een stuk frikadel in of confetti. En alle soorten 
plastic liggen door elkaar. Die bekers gaan naar het restafval. We gaan inzetten op bewustwording: ‘Never 
give up on your cup’. Dat is de boodschap: gooi je plastic beker niet zomaar op de grond.” 

Joost Goutziers 31-07-19 Bron: Brabants Dagblad 
 
  



 

76 

Bijlage 7: Data Tilburgse Kermis 2018 
 

Baetsen Recycling B.V. 
    
Klant: Tilburgse Kermis Datum: 3-8-2018 

    
Input droog 
bedrijfsafval   68,7   
Residu   62,23 90,58% 

    
    
    
Analyse       

Code Materiaal Tonnage % 
301 Residu 62,23 90,58% 

301 
Secundaire 
brandstof 0,00 0,00% 

388 Harde kunststoffen 0,62 0,90% 
  Pet flessen 1,96 2,85% 

1050 A/B-hout 0,34 0,49% 
1300 Schroot 0,80 1,16% 
1305 Non-ferro 0,28 0,41% 
472 Tapijt 0,00 0,00% 
1650 Folie 0,00 0,00% 
1700 Papier 0,60 0,87% 
1100 Puin 0,00 0,00% 
1260 Zeefzand 1,87 2,72% 

  68,70 100% 
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Bijlage 8: Voorbeeld uitgewerkt statiegeldsysteem op basis van softcups en munten 

Binnenkomst 
1. Na de ticketscan, krijgt de bezoeker van de ‘muntenuitdelers’ 2 recycle munten, 1 munt is 1 beker 

of 1 flesje waard;  
2. De recycle munt heeft een ander formaat/structuur t.o.v. de consumptiemunten waardoor het 

personeel duidelijk onderscheid kan maken tussen de twee verschillende soorten munten;  
3. Met deze recycle munten krijgt de bezoeker dus 2 bekers of flesjes gratis van de organisatie. 

 
Bestellen aan de bar  

4. Wanneer de bezoeker aan de bar een drankje bestelt, moeten zij per consumptie betalen voor de 
beker/flesje. Het betalen kan met de, van de organisatie gekregen, recycle munten. De recycle 
munt leveren bezoekers samen met de consumptiemunt in bij de bar;  

5. Achter de bar moet het barpersoneel de munten scheiden:  
a. De consumptiemunten worden zoals gewoonlijk in een afgesloten ton met sleuf gestopt 

en zijn niet terug te pakken; 
b. De recycle munten worden in een separate ton gestopt. De recycle munt moet het 

barpersoneel namelijk weer terug kunnen geven, in geval de bezoeker een beker komt 
inleveren en geen nieuw drankje besteld. Hieronder meer.  

 
Beker leeg – beker inleveren  

6. Is het drankje op, dan kan de bezoeker twee dingen doen met deze beker/flesje.  
i. De beker in de hand/zak/tas houden.  

ii. De beker inleveren bij een beker inleverpunt of de bar.  
7. Wanneer de bekers bij de bar wordt ingeleverd, zijn er twee opties: 

a. Met de ingeleverde beker krijg de bezoeker direct een schone beker bij de aankoop van 
een nieuwe consumptie.  

b. Per ingeleverde beker ontvangt de bezoeker een recycle munt waarmee op een later 
moment weer een schone beker kan worden verkregen.  

 
Communicatie  

8. Duidelijke communicatie realiseren rondom statiegeldsysteem is cruciaal; 
i. Onlinekanalen in samenwerking met marketingafdeling. 

• Video ontwikkelen die de schone PET-plastic stroom heel simpel uitlegt. Deze 
video wordt ingezet bij het introduceren van het statiegeldsysteem met een 
schone PET-plastic mono-stroom.  

ii. Offlinekanalen/on site in samenwerking met de technisch producent.  
• Communicatie op het terrein zelf. Locatie banners, signing bars, uitleg 

systeem entree, etc.  
 

9. Aanstippen dat schone bekers noodzakelijk zijn. Vertrapte bekers van de grond zijn niet geschikt 
voor het recycle proces.  

 
Achter de bar  

10. Alle bars moeten voorzien worden van signing en informatie over het statiegeldsysteem;  
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11. Wordt de beker toch op de grond of in een afvalbak gegooid en heeft de bezoeker geen beker of 

recycle munt meer, dan moet de bezoeker zelf een nieuwe beker kopen bij het halen van een 
nieuwe consumptie;  

12. Een beker of een flesje kopen bij de bar kost 1 consumptiemunt. 
 
Vieze en schone bekers  

13. Ook is het voor de bezoeker mogelijk/toegestaan om een beker van de grond te rapen en deze in 
te leveren voor:  

a. Een nieuwe schone beker bij een consumptie; 
b. Een recycle munt.  

14. Vieze bekers worden ook ingenomen bij de bars en inleverpunten. Bezoekers moeten wennen 
aan het systeem, daarom maken we geen onderscheid tussen vieze en schone bekers. Wel 
communiceren we vooraf duidelijk dat enkel schone bekers kunnen worden gerecycled!  

15. Achter de schermen worden vieze gescheiden van schone bekers. Vieze bekers die onder het zand 
of gras zitten zijn niet geschikt voor het recycleproces en gaan in de restafvalbak.  

16. De PET-bekers en PETflesjes worden op het evenement niet nogmaals ingezet als beker voor 
bezoekers. Iedere consumptie gaat in een nieuwe, schone beker.  

 
Achter de bar (vervolg)  

17. Per bar is de barmanager verantwoordelijk voor het bewaken van het proces;  
18. Wanneer bezoekers gebruikte PET-bekers en -flesjes inleveren bij de bar, worden deze door het 

barpersoneel ingenomen en direct in de speciale PET-plastic recycle afvalbakken gedaan. Deze 
PET-plastic recycle afvalbakken staan direct achter de uitgiftebar en zijn duidelijk gebrand als PET-
plastic recycle afvalbak. Op deze manier is het voor barpersoneel eenvoudig en snel om de bekers 
en flesjes in de goede bakken te gooien;  

19. Aan deze backstage zijde van de bar worden alle bekers en flesjes in de PET-plastic m3 recycle 
afvalbakken duidelijk gescheiden gehouden van andere afvalstromen zoals restafval, 
papier/karton, glas en overige plastic soorten;  

20. De schoonmaakpartij die verantwoordelijk is voor het schoonhouden van de diverse area’s op het 
terrein, is extra alert op het prikken van bekers. Ook deze schoonmakers hebben een aparte 
afvalbak voor PET-plastic bekers en flesjes. 

 
Afval naar milieustraat  

21. De backstage PET-plastic afvalbakken worden geleegd in de ‘milieustraat’ van het evenement. De 
milieustraat wordt backstage op het evenemententerrein ingericht en heeft een duidelijke 
indeling van de verschillende afvalstromen van het gehele evenement. In deze ‘straat’ staan grote 
containers per afvalstroom. Het PET-plastic van alle bars wordt hier verzameld in een 
perscontainer en er wordt gewaakt voor het gescheiden gehouden van de overige afvalstromen;  

22. Na afloop van het evenement wordt deze afvalstroom apart afgevoerd naar de PET-plastic 
afvalverwerker. Daar wordt het plastic vermalen tot korrels. Van deze PET-plastic korrels kunnen 
weer nieuwe PET-producten gemaakt worden zoals bekers en flesjes;  

23. Dit PET-plastic is nu gerecycled. Op deze manier maken we weer een grondstof van een gebruikt 
product. Dit is een zuivere mono-stroom. Wanneer dit optimaal gerealiseerd wordt kunnen we op 
den duur spreken van het gebruik van rPET.  
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Resultaat  
24. De afvalverwerker voorziet de organisatie van een rapportage met de verwerkte tonnage PET-

plastic.  
25. Door de invoer van het statiegeldsysteem realiseren we 80% minder bekers en flesjes in omloop 

op het terrein. Door middel van een activatie waarbij munten ingeleverd kunnen worden streven 
we naar een 100% circulaire afvalstroom van PET-bekers en flesjes. Al het plastic dat voorheen op 
het veld belandde, wordt in de nieuwe situatie opnieuw verwerkt tot PET-plastic; 

26. De tonnage van de verwerker is tevens een nulmeting voor de volgende jaren. 
 


